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Voorwoord 

 

 

Met deze eindverhandeling besluit ik mijn studie Handelsingenieur. Mijn natuurlijke interesse 

voor technologie deed me reeds enkele jaren geleden kiezen voor zowel major als minor 

technologie. Deze interesse ligt ook aan de basis van het onderwerp dat ik heb gekozen om 

mijn eindverhandeling aan te wijden. 

 

Alvorens hierop dieper in te gaan zou ik graag enkele mensen bedanken die hebben 

bijgedragen aan de totstandkoming van deze eindverhandeling. 

 

In de eerste plaats wens ik uiteraard mijn promotor Prof. Dr. Ir. Frans Lemeire te bedanken 

voor zijn steun en advies. 

 

Vervolgens wil ik enkele personen bedanken die werkzaam zijn bij de partijsecretariaten van 

verschillende Vlaamse politieke partijen en hebben bijgedragen aan de beantwoording van de 

bevragingen. Hiervoor wil ik noemen: Tie Vereecke, Johan Malcorps, Jan Mertens, Sara Van 

Otterdijk, Bart Lammens, Jan Boeykens, Wouter Vandebos, Audry Cornelis en Peter 

Heirwegh. Allen bedankt voor jullie medewerking. 



Samenvatting 

 

 

Milieu en klimaat zijn tegenwoordig ‘hot topics’. Vooral de problemen rond het 

broeikaseffect komen meer en meer onder de aandacht. Steeds meer mensen worden er zich 

van bewust dat we zelf mede verantwoordelijk zijn voor schade aan de natuur die ontstaat 

door het broeikaseffect. Ook groeit het verantwoordelijkheidsbesef: men raakt overtuigt van 

het feit dat het tijd is deze problematiek aan te pakken. 

 

Hoofdstuk 2 legt uit wat het broeikaseffect juist inhoudt en toont het aandeel van de 

verschillende sectoren in België in de uitstoot van broeikasgassen. Er wordt iets dieper 

ingegaan op de sector personenvervoer. Ook wordt het Kyoto-protocol besproken dat in het 

leven werd geroepen om wereldleiders aan te zetten tot het nemen van maatregelen om de 

uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. 

 

Aansluitend op de problematiek rond broeikasgassen, wordt er aandacht besteed aan de 

olieafhankelijkheid van onze huidige samenleving. De meeste emissies worden veroorzaakt 

door de verbranding van fossiele brandstoffen en dan met name van olieproducten. De 

olievoorraden zijn echter niet onuitputtelijk en een olieschaarste zal ook de nodige problemen 

met zich meebrengen voor het personenvervoer. In hoofdstuk 3 wordt deze kwestie verder 

uitgediept. 

 

In hoofdstuk 4 worden enkele alternatieve brandstoffen besproken die de huidige modellen 

personenwagens van energie kunnen voorzien mits hieraan eventueel enkele aanpassingen 

worden gedaan. Voorbeelden zijn biobrandstoffen, LPG en aardgas. Hierbij wordt uiteraard 

aandacht besteed aan de milieuvriendelijkheid van deze brandstoffen en bekeken of ze 

economisch aantrekkelijk kunnen zijn voor de consument. 

 

In de volgende drie hoofdstukken, hoofdstukken 5, 6 en 7, wordt aandacht besteed aan 

alternatieve aandrijfvormen voor personenwagens. Hoofdstuk 5 bespreekt een vorm die reeds 

lange tijd bestaat, namelijk het batterij-elektrisch voertuig. Hoofdstuk 6 behandelt een 



alternatief dat in opkomst is, namelijk de hybride wagen. Hoofdstuk 7 tenslotte, handelt over 

wat door velen als de brandstof van de toekomst wordt gezien, zijnde waterstof. In alle drie de 

hoofdstukken wordt bekeken in hoeverre de alternatieven een oplossing kunnen bieden voor 

de klimaatproblematiek en tegen welke kost. Ook wordt nagegaan hoever de technologieën 

zich al hebben ontwikkeld en welke reeds beschikbaar zijn voor de consument. 

 

Tenslotte stelt zich de vraag in hoeverre de overheid zich moet mengen om de ontwikkeling 

van milieuvriendelijke voertuigen te promoten en om deze eventueel aantrekkelijker te maken 

voor de consument. Vandaar dat in hoofdstuk 8 de resultaten zijn opgenomen van een 

bevraging die hieromtrent gedaan werd bij verschillende politieke partijen. Acht Vlaamse 

partijen kregen de kans hun standpunten betreffende het te voeren beleid uit de doeken te 

doen. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding en probleemstelling 

 

 

1.1 Probleemstelling 

 

In ons dagelijkse leven worden we op vele vlakken voorzien van het nodige comfort. 

Hierdoor worden we meer en meer afhankelijk van energievoorziening. We kunnen ons 

bijvoorbeeld geen huis voorstellen zonder elektriciteit. Waar we voorheen zelden bij 

nadachten is het feit dat er bij de productie van deze elektriciteit vaak milieu-onvriendelijke 

stoffen worden uitgestoten.  

 

Als één van de belangrijkste luxeproducten van de huidige samenleving kunnen we 

ongetwijfeld de wagen noemen. Vele mensen over heel de wereld kunnen zich geen leven 

voorstellen zonder auto. Het is tegenwoordig het transportmiddel bij uitstek. Echter ook hier 

is er een keerzijde aan de medaille. Om deze wagens van energie te voorzien zijn we 

momenteel nog grotendeels afhankelijk van aardolie. We weten dat de voorraden hiervan op 

aarde niet onuitputtelijk zijn.  

 

Bovendien komen ook bij de verbranding van aardolieproducten milieubezwarende stoffen 

vrij. Een belangrijk voorbeeld hiervan is CO2 dat grotendeels aan de basis staat van het 

broeikaseffect, dat op zijn beurt verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.  

 

Gelukkig beginnen steeds meer mensen te begrijpen dat we zelf verantwoordelijk zijn voor dit 

probleem. Een eerste stap in deze bewustwording werd gezet door het opstellen van het 

Verdrag van Kyoto. Dit verdrag werd in het leven geroepen om de uitstoot van de zogeheten 

broeikasgassen, zoals CO2, van verschillende landen aan banden te leggen. Ook België maakt 

deel uit van deze groep landen. 

 

Mede omwille van de problematiek rond de broeikasgassenemissies wordt er reeds gedurende 

vele jaren onderzoek gedaan naar alternatieven die de op termijn de aardolieproducten kunnen 
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vervangen. Nu stelt zich echter de vraag in hoeverre men ondertussen is gevorderd met deze 

onderzoeken. Welke nieuwe technologieën of alternatieve brandstoffen zijn reeds klaar voor 

commercieel gebruik? En in hoeverre bieden ze een oplossing voor het klimaatprobleem? 

 

 

1.2 Onderzoeksdoel 

 

In deze eindverhandeling zal ik trachten een zo goed en compleet mogelijk overzicht te 

bieden van de stand van zaken omtrent alternatieve brandstoffen en technologieën voor de 

aandrijving van personenwagens. Hierbij zal er worden geprobeerd te achterhalen wat de voor 

–en nadelen zijn van elk alternatief. Er zal worden gekeken naar mogelijkheden die nu reeds 

beschikbaar zijn maar er zal ook aandacht worden besteed aan de toekomst. 

 

 

1.3 Centrale onderzoeksvraag 

 

Welke alternatieve brandstoffen en technologieën zijn er beschikbaar voor de aandrijving van 

personenwagens? 

 

 

1.4 Deelvragen 

 

Bij bovenstaande onderzoeksvraag kunnen we enkele deelvragen stellen die de 

probleemstelling enigszins verduidelijken: 

 

• Hoever zijn de autoconstructeurs gevorderd met de ontwikkeling van nieuwe 

technologieën voor personenwagens? 

 

• Welke technologieën en brandstoffen mogen we verwachten in de toekomst? 
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• Hoe staat het met de economische haalbaarheid van de verschillende 

alternatieven voor de consument? 

 

• In hoeverre dragen de alternatieven bij aan de uitstootreductie van 

broeikasgassen, toegepast op België en met het oog op de Kyoto-normen? 

 

• In hoeverre zijn de alternatieven nog afhankelijk van aardolie? 

 

• Is het nodig de nieuwe technologieën en brandstoffen financieel aan te 

moedigen om ze aantrekkelijker te maken voor de consument? 

 

• Welke maatregelen wil de overheid nemen om de ontwikkeling van 

verschillende milieuvriendelijke alternatieven te bevorderen? 

 

 

1.5 Onderzoeksstrategie 

 

Het onderzoek voor deze eindverhandeling zal grotendeels bestaan uit een literatuurstudie. 

Hierbij wordt getracht telkens de meest recente informatie te gebruiken. De veranderingen op 

het technologisch vakgebied volgen elkaar in een hoog tempo op. Daardoor zal er veelvuldig 

gebruik gemaakt worden van internetbronnen, aangezien deze vaak de meest recente 

informatie bevatten. Hiermee zal zorgvuldig omgegaan worden om de wetenschappelijke 

correctheid van de informatie te kunnen garanderen. 

 

Aanvullend zal er een bevraging worden gehouden bij enkele Vlaamse politieke partijen om 

na te gaan welke beleidsmaatregelen volgens hun nodig zijn om de introductie van 

milieuvriendelijke voertuigen te stimuleren. 
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Hoofdstuk 2: Het broeikaseffect 

 

 

2.1 Het natuurlijke broeikaseffect 

 

De aarde ontvangt energie van de zon in de vorm van straling. Slechts de helft van de totale 

straling bereikt echter het aardoppervlak. De rest wordt onmiddellijk gereflecteerd of 

opgenomen door de atmosfeer. De stralen die wel worden geabsorbeerd door het 

aardoppervlak zorgen ervoor dat deze opwarmt. Vervolgens worden ze weer teruggekaatst in 

de vorm van infrarode stralen. Nu zijn er in de atmosfeer natuurlijkerwijs de zogeheten 

broeikasgassen aanwezig. Deze gassen laten de teruggekaatste infrarode stralen afkomstig van 

het aardoppervlak niet volledig door en zorgen zo voor een extra opwarming van de aarde. Dit 

principe is vergelijkbaar met de werking van een serre, vandaar ook de benaming. 

Zonder de aanwezigheid van broeikasgassen zou de temperatuur op aarde gemiddeld –18° C 

bedragen in plaats van het huidige gemiddelde van 15° C. Het is dus te begrijpen dat er 

zonder het broeikaseffect op aarde geen leven mogelijk zou zijn zoals we dat nu kennen. 

 

 

Figuur 2.1: Het broeikaseffect 

Bron: http://www.emis.vito.be/ozon/main.asp?pageChoice=Broeikaseffect 
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2.2 Het versterkte broeikaseffect 

 

Het broeikaseffect wordt grotendeels veroorzaakt door de aanwezigheid van de volgende 

natuurlijke gassen in de atmosfeer: waterdamp (H2O), koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) 

en lachgas (N2O). Waterdamp is veruit het belangrijkste broeikasgas; het neemt tweederde 

van het natuurlijke broeikaseffect voor zijn rekening. De concentraties waarin de natuurlijke 

broeikasgassen in de atmosfeer voorkomen zijn afhankelijk van verschillende mechanismen 

en processen. Een simpel voorbeeld hiervan is de waterkringloop. Hierop hebben menselijke 

activiteiten geen invloed. Vandaar dat waterdamp verder niet in beschouwing zal worden 

genomen als broeikasgas. Een ander bekend voorbeeld van een dergelijk mechanisme is de 

koolstofcyclus, die de concentratie aan het broeikasgas CO2 regelt. In de voorbije honderd 

jaar is deze cyclus dermate verstoord waardoor de CO2-concentratie aanzienlijk is 

toegenomen. Ook de atmosferische concentraties aan andere broeikasgassen zoals CH4 en 

N2O zijn gestegen. Oorzaken hiervan zijn menselijke activiteiten zoals de verbranding van 

fossiele brandstoffen, intensievere landbouw, industrie, toenemend verkeer en ontbossing. 

Hiernaast zijn er in de loop der jaren door de mens verschillende niet-natuurlijke 

broeikasgassen in de atmosfeer geloosd: de fluorhoudende gassen, waarvan de 

chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s) het bekendste zijn.  

 

Figuur 2.2 toont de bijdrage van ieder broeikasgas tot de totale uitstoot van België. Er is 

duidelijk te zien dat CO2 met 85,8 % veruit het meeste wordt uitgestoten van alle gassen. Dit 

is in de meeste industrielanden het geval. (MIRA Achtergronddocument 2005, 

Klimaatverandering) 
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Figuur 2.2: Aandeel van de verschillende broeikasgassen in de totale uitstoot van België (2004) 

Bron: http://www.climatechange.be/climat_klimaat/inventemis/inventaris3.html 

 

Volgens recente studies is het zeer waarschijnlijk dat de hogere concentraties aan 

verschillende broeikasgassen door menselijke activiteiten hebben geleid tot een opwarming 

van de aarde (IPCC, 2007). Dit noemt men het versterkte broeikaseffect. De belangrijkste 

veroorzaker van het versterkte broeikaseffect is CO2, dat op wereldvlak 60 % van het totale 

effect voor zijn rekening neemt.  

 

Meer concreet vermeldt het IPCC een verhoging van de gemiddelde temperatuur op het 

aardoppervlak van 0,74° C in de twintigste eeuw. Dit heeft geleid tot het smelten van ijs op de 

poolkappen. Dit heeft samen met de thermische uitzetting van het zeewater een stijging van 

het zeeniveau veroorzaakt van gemiddeld 1,8 mm per jaar sinds 1961 (IPCC, 2007). Andere 

gevolgen van de temperatuursstijging zijn onder meer het vaker voorkomen van extreme 

weersomstandigheden en het vergroten van de woestijngebieden. Tegen het jaar 2100 wordt 

een verdere temperatuurstijging verwacht tussen 1,8° C en 4° C. Een dergelijke stijging heeft 

een ingrijpende invloed op het klimaat dat heerst op onze planeet. Een verandering in het 

klimaat vormt op zijn beurt een bedreiging voor fauna en flora. Een eenvoudig maar treffend 

voorbeeld hiervan is de ijsbeer die nu reeds bedreigd wordt, simpelweg door het smelten zijn 

leefgebied. 
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2.3 Het Protocol van Kyoto 

 

In de loop der jaren zijn steeds meer mensen er zich van bewust geworden dat maatregelen 

nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Ook op internationaal niveau 

zagen de beleidsbepalers meer en meer in dat er iets ondernomen moest worden om de 

klimaatveranderingen tegen te gaan. Dit groeiende verantwoordelijkheidsbesef heeft 

uiteindelijk geleid tot de totstandkoming van het Raamverdrag inzake Klimaatverandering 

van de Verenigde Naties (UNFCCC) tijdens de milieutop in Rio de Janeiro in 1992. Het doel 

van deze overeenkomst was de emissies van broeikasgassen tegen het jaar 2000 terug te 

dringen tot het niveau van 1990. Het is uiteindelijk door 189 landen goedgekeurd en op 21 

maart 1994 officieel in werking getreden. Ondanks dat dit verdrag nog geen concrete 

emissienormen voor broeikasgassen bevatte, was het een eerste belangrijke stap in de richting 

van de aanpak van de klimaatproblematiek. Reeds bij de opstelling ervan werd vastgelegd dat 

het verdrag uitgebreid kon worden door aanpassingen en aanvullingen aan te brengen in de 

vorm van zogeheten protocollen.  

 

Het bekendste en tevens belangrijkste voorbeeld hiervan is het Kyoto-protocol. Dit stelt dat de 

industrielanden (in het protocol Annex I landen geheten) hun uitstoot van zes broeikasgassen 

in de periode 2008-2012 moeten terugdringen tot 5,2 % onder het niveau van 1990. De gassen 

waarover hier sprake is zijn koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en een 

aantal fluorverbindingen (HFK's, PFK's en zwavelhexafluoride (SF6)). De idee van het 

oorspronkelijke Raamverdrag wordt dus geconcretiseerd door het Kyoto-protocol in de vorm 

van emissienormen. Bovendien voorziet het protocol de mogelijkheid tot het geven van 

sancties indien landen niet aan hun reductieverplichtingen voldoen.  

 

Het Kyoto-protocol kwam tot stand in 1997 in de stad Kyoto, Japan. Het treedt echter pas in 

werking 90 dagen nadat 55 landen, waaronder Annex I landen die zorgen voor minimaal 55% 

van de totale CO2-uitstoot van Annex I landen in 1990, het verdrag hebben bekrachtigd. De 

55 landen voorwaarde werd reeds vervuld op 23 mei 2002 toen IJsland het verdrag 

ratificeerde. De 55 % norm werd bereikt toen Rusland op 18 november 2004 zijn zege gaf. 

Sinds 16 februari 2005, negentig dagen later, is het protocol dus effectief van kracht. 
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Opvallend is het feit dat Amerika en Australië hebben aangegeven het verdrag niet te zullen 

bekrachtigen. Dit terwijl Amerika goed is voor ongeveer een derde van de globale uitstoot van 

broeikasgassen. (MIRA Achtergronddocument 2006, Transport) 

 

Toen de Europese Unie als geheel het verdrag in 2002 ratificeerde, verbonden de lidstaten 

zich aan een totale uitstootvermindering van 8 % ten opzichte van het 1990-niveau. 

Vervolgens werden de reductie-inspanningen verdeeld over de verschillende lidstaten. Zo 

moeten sommige landen hun uitstoot verminderen terwijl andere landen hun uitstoot zelfs 

mogen laten toenemen. Portugal bijvoorbeeld mag zijn emissie laten stijgen met 27 %. Voor 

België geldt een reductie van 7,5 %. Voor Vlaanderen komt dit neer op een vermindering in 

de uitstoot van 5,2 % ten opzichte van het referentiejaar 1990. 

 

Door deze verschillen in uitstootbeperkingen is er de mogelijkheid ontstaan voor 

emissiehandel. Dit principe zorgt ervoor dat landen, die hun uitstootgrens overschrijden, 

emissierechten kunnen aankopen van landen die een stuk onder hun maximum toegelaten 

uitstoot zitten. Om de emissiehandel op poten te zetten en te reguleren werd er door de 

Europese Unie het European Union Emission Trading Scheme (EU ETS) opgesteld. Deze 

regeling trad op 1 januari 2005 in werking en bepaalt dat er ook aan bedrijven bepaalde 

emissienormen worden opgelegd voor een bepaalde periode. De bedrijven kunnen deze 

normen halen door hun uitstoot te verminderen of door emissierechten aan te kopen van 

andere bedrijven. (ec.europa.eu) 

 

De totale Belgische uitstoot aan broeikasgassen bedroeg in 2004 ongeveer 148 miljoen ton 

CO2-equivalenten. In 1990 was de uitstoot 146 miljoen ton. Om de Kyoto-norm voor België 

te halen, namelijk een reductie van 7,5 % ten opzichte van het 1990-uitstootniveau, moet de 

uitstoot in het jaar 2010 rond de 135 miljoen ton CO2-equivalenten uitkomen. Dit betekent 

dus een vermindering van 13 miljoen ton ten opzichte van 2004. 
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Figuur 2.3: Evolutie emissie broeikasgassen België in periode 1990-2004 

Bron: http://www.climatechange.be/climat_klimaat/inventemis/inventaris2.html 

 

Figuur 2.3 toont de evolutie van de broeikasgassenemissie in België ten opzichte van het 

basisjaar. Voor CO2, CH4 en N2O is dit basisjaar 1990 en voor de fluorhoudende gassen is dit 

1995. De totale uitstoot in 2004 lag 1,4 % hoger dan in 1990. Dit betekent dat de emissies 

5,9 % boven het lineaire Kyoto-traject liggen. Uit meer recente cijfers (Nationale 

Klimaatcommissie, 2007) blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen in 2005 zich onder het 

niveau van 1990 bevindt. Er werd een uitstoot gelijk aan 97,9 % van de uitstoot van 1990 

genoteerd, oftewel 143,8 miljoen ton CO2-equivalenten. Het is voor het eerst dat economische 

hoogconjunctuur en een uitstoot onder het niveau van 1990 samen gaan. Tegen 2010 is er dan 

nog een daling in emissies nodig van 8,8 miljoen ton op jaarbasis. 

 

 

2.4 Aandeel verkeer 

 

Figuur 2.4 toont de bijdrage van de belangrijkste sectoren aan de totale uitstoot van 

broeikasgassen in België (NIR, 2006). Hieruit blijkt dat de sector transport instaat voor 

18,5 % van de totale emissies in 2004, oftewel ruim 27,3 miljoen ton CO2-equivalenten. 

Hiervan wordt ongeveer 67 % veroorzaakt door het privé personenvervoer. De rest is toe te 

schrijven aan vrachtverkeer, openbaar vervoer, spoor en scheepvaart. In 1990 bedroeg de 
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uitstoot van de sector transport nog 20,4 miljoen ton. De sector transport kende dan ook de 

grootste groei ten opzichte van het niveau van 1990, namelijk een toename van 34 %. Dit is te 

wijten aan de toegenomen emissies van CO2 en N2O. Wat CO2 betreft is de oorzaak te vinden 

in een fikse groei van de hoeveelheid verkeer. De stijging van de N2O-uitstoot komt door de 

slijtage van katalysatorsystemen bij oudere voertuigen. 

 

 

Figuur 2.4: Aandeel sectoren aan uitstoot broeikasgassen in België (2004) 

Bron: http://www.climatechange.be/climat_klimaat/inventemis/inventaris4.html 

 

CO2 is het belangrijkste broeikasgas: het is verantwoordelijk voor 96 % van de uitstoot aan 

broeikasgassen door transport (MIRA Achtergronddocument 2006, Transport). 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat er dringend maatregelen nodig zijn om de CO2 emissies te 

verminderen. Aangezien het personenvervoer op dit vlak een belangrijke factor is, verdient 

deze sector zeker uitgebreide aandacht. Er zullen daarom in de nabije toekomst de nodige 

inspanningen moeten geleverd worden om ervoor te zorgen dat nieuwe voertuigen 

substantieel minder CO2 uitstoten. Dit kan door de efficiëntie van de huidige motoren te 

verbeteren of door gebruik te maken van alternatieve brandstoffen en nieuwe technologieën. 
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Hoofdstuk 3: Aardolie als brandstof 

 

 

3.1 Algemeen 

 

Momenteel zijn onze vervoersmiddelen zo goed als volledig afhankelijk van aardolie als 

energiebron. Wetende dat aardolie een niet-hernieuwbare energiebron is, kan dit in de 

toekomst voor ernstige problemen zorgen. Wanneer de ontginning van olie meer energie kost 

dan het opbrengt zal deze worden gestaakt. Op een bepaald moment zal er wereldwijd niet 

genoeg olie geproduceerd kunnen worden om nog aan de vraag te voldoen. Uiteindelijk zal 

aardolie als energiebron volledig verdwijnen. De enige vraag die rest is binnen welke termijn 

dit zal gebeuren. 

 

 
3.2 Hubbert’s Peak 

 

Geofysicus Marion King Hubbert probeerde voor het eerst het verloop van de olieproductie te 

modelleren. Hij stelde dat de productie uit een bepaalde bron een curve vormt die zijn 

hoogtepunt bereikt bij ongeveer de helft van de hoeveelheid olie die uiteindelijk uit de bron 

zou kunnen worden gewonnen. Dit hoogtepunt of deze piek in het verloop van de curve wordt 

Hubbert’s Peak genoemd. De productie neemt eerst traag toe, versnelt daarna tot op het 

hoogtepunt, neemt vervolgens eerst snel en daarna traag af tot de bron is uitgeput of tot 

ontginnen niet meer rendabel is. (http://www.hubbertpeak.com/summary.htm) 

 

Gebaseerd op zijn model voorspelde Hubbert reeds in 1956 dat de olieproductie in de 

Verenigde Staten zou pieken in het begin van de jaren ’70. Deze analyse werd oorspronkelijk 

door bijna niemand als realistisch aangenomen. Pas vele jaren later bleek dat Hubbert 

inderdaad gelijk had. De Amerikaanse olieproductie begon vanaf begin jaren ’70 wel degelijk 

te dalen. Op figuur 3.1 is dit duidelijk waar te nemen.  
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Figuur 3.1: Olieproductie in de Verenigde Staten (1940-2004) 

Bron: Gegevens verwerkt van EIA, 2004 (bijgewerkt 2006) 

 

Nu kunnen we dit model projecteren naar de totale olieproductie in de wereld. Op een bepaald 

moment zal ook deze pieken en vanaf dat moment zal de productie alleen nog maar afnemen. 

Door de stijgende wereldbevolking en de industrialisatie van ontwikkelingslanden zal de 

vraag naar olie echter steeds toenemen. Indien we tegen de tijd dat de piek zich voordoet nog 

altijd in grote mate afhankelijk zijn van olie zal dit belangrijke gevolgen hebben voor onze 

moderne samenleving. Het is van belang te ramen hoelang de productie aan de vraag zal 

kunnen blijven voldoen. Daarom is het interessant in te schatten wanneer de piek zal 

optreden. 

 

Reeds enkele jaren proberen verschillende instanties de piek van de totale wereldolieproductie 

te voorspellen met behulp van het model van Hubbert. Peak Oil België bijvoorbeeld voorspelt 

dat het piekmoment zich zal gaan voordoen tussen de jaren 2010 en 2015 (www.peakoil.be, 

2007). Vanaf dan zal de wereldproductie dus voorgoed gaan afnemen. Er is echter grote 

onzekerheid over het juiste tijdstip. Tabel 3.1 toont verschillende studies die doorheen de 

jaren over dit onderwerp zijn gepubliceerd. 

 



19 

 

Tabel 3.1: Overzicht voorspellingen piek wereldolieproductie 

Bron: CARUSO (2005) 

 

Hieruit blijkt dat het aannemelijk is te veronderstellen dat de piek in de olieproductie binnen 

de komende 20 tot 30 jaar zal worden waargenomen. Een meer specifieke conclusie kan 

echter niet getrokken worden uit de verschillende publicaties. 

 

 

3.3 Olievoorraden 

 

Zoals reeds aangehaald is het, omwille van onze afhankelijkheid van olie, belangrijk te weten 

hoelang olie nog als energiebron voor ons beschikbaar blijft. Een belangrijke stap hierin is te 

weten hoe groot de oliereserves wereldwijd nog zijn om in onze behoeften te kunnen 

voorzien.  

 



20 

 

Figuur 3.2: Bewezen wereldreserves aardolie eind 2005 

Bron: BP Statistical Review of World Energy (Juni 2006) 

 

Volgens het BP Statistical Review of World Energy (Juni 2006) bedroegen op het einde van 

2005 de totale wereldwijde reserves aardolie 1200,7 miljard vaten1 (1200,7 . 109 vaten). De 

gemiddelde wereldconsumptie van het zelfde jaar kwam op ruim 82 miljoen vaten per dag. 

Dit komt neer op totaal 30 000 miljoen vaten in 2005. Als we er voor de eenvoudig vanuit 

gaan dat de jaarlijkse consumptie een gelijkaardig niveau aanhoudt, is het gemakkelijk te 

berekenen dat de voorraden nog voor 40 jaar voldoende olie kunnen leveren. Uiteraard moet 

men deze berekening met de nodige voorzichtigheid interpreteren. Zoals gezegd wordt er 

hierbij geen rekening gehouden met eventuele schommelingen in de consumptie. Ook wordt 

er abstractie gemaakt van de nieuwe oliebronnen die mogelijk nog ontdekt worden. De 

boodschap die de gegevens overbrengen is echter duidelijk. De olievoorraden zijn eindig en 

zullen binnen niet al te lange tijd uitgeput zijn. Bovendien zal de consumptie binnen niet al te 

lange tijd de productie overtreffen, hetgeen tot significante prijsstijgingen kan leiden.  

 

                                                 
1 1 vat = 159 liter 
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Figuur 3.2 toont de verdeling van de oliereserves over de wereld. Het is duidelijk dat de 

grootste oliemachten zich in het Midden-Oosten bevinden. Deze landen staan garant voor 

62 % van alle reserves in de wereld. Aangevuld met Indonesië, Venezuela en enkele 

Afrikaanse olieproducenten vormen ze de OPEC (Organization of Petroleum Exporting 

Countries). De OPEC heeft ruim 75 % van de wereldreserves in handen en is hierdoor het 

machtigste orgaan op de oliemarkt. Er heerst de laatste jaren politieke instabiliteit in het 

Midden-Oosten, wat in de toekomst een negatief effect op de olieprijs kan hebben, zoals reeds 

het geval is geweest in 1973 en 1979.  

Vandaar dat België in 2005 nog slechts 30 % van zijn olie door het Midden-Oosten laat 

leveren, tegenover bijna 70 % in 1979 (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: 

Aardolie 2005). 

 

Onze huidige maatschappij is een oliemaatschappij. Gezien de beperkte voorraden, de dalende 

productie en politieke instabiliteit bij de grootste producenten is het echter belangrijk tijdig te 

zorgen voor olie-onafhankelijke alternatieve energiebronnen. Dit geldt in het bijzonder voor 

de vervoerssector die verantwoordelijk is voor bijna de helft van het totale olieverbruik in 

België (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie). 
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Hoofdstuk 4: Alternatieve brandstoffen 

 

 
4.1 Inleiding 

 

In de vorige hoofdstukken werden verschillende problemen die ons huidige verkeer 

veroorzaakt geschetst. Zo is er het probleem van de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. 

Om aan de aangehaalde problemen het hoofd te kunnen bieden is het nodig te zoeken naar 

alternatieve brandstoffen voor onze voertuigen. In dit hoofdstuk zullen deze worden 

besproken. Hierbij worden onderscheiden: LPG, aardgas en biobrandstoffen. 

 

 

4.2 Liquefied Petroleum Gas (LPG) 

 

De meest bekende alternatieve brandstof is draagt de naam Liquefied Petroleum Gas, meer 

bekend als LPG. In tegenstelling tot andere brandstofvormen is LPG reeds ruimschoots en op 

vele plaatsen beschikbaar. LPG komt spontaan vrij bij de raffinage van aardolie. LPG kan dus 

gezien worden als een restproduct van aardolie en het is mede daarom dat LPG goedkoper is 

dan de traditionele brandstoffen benzine en diesel. Een andere, en belangrijkere, reden is 

uiteraard het feit dat er in België geen accijnzen worden geheven op LPG als 

voertuigbrandstof.  

 

LPG bestaat hoofdzakelijk uit een mengeling van propaan en butaan. De exacte verhouding 

waarin de bestanddelen voorkomen verschilt van land tot land. In België is de propaan/butaan 

verhouding 60/40. LPG dankt zijn naam aan het feit dat het reeds bij niet al te hoge druk, 

ongeveer 8 bar, in vloeibare vorm kan worden opgeslagen. (www.lpg.be) 

 

De meeste LPG-voertuigen zijn omgebouwde benzinewagens. De installatie van een 

LPG-systeem in een personenwagen op benzine kost ongeveer 1500 à 2500 EUR 
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(www.emis.vito.be). Het oorspronkelijke brandstofsysteem blijft hierbij bestaan en de wagen 

kan dus zowel op LPG als op benzine lopen (bi-fuel).  

 

Het grote voordeel van een wagen op LPG is de lagere brandstofprijs. Hiertegenover staat dat 

een voertuig op LPG gemiddeld een hoger verbruik heeft dan een benzinewagen of een 

dieselwagen. Tabel 4.1 toont enkele gegevens hieromtrent alsook de gemiddelde 

brandstofprijzen in 2006. 

 

Brandstof Gemiddeld verbruik  Gemiddelde brandstofprijs (2006) 

Diesel 6 l/100km 1,0790 EUR/l 

Benzine 8 l/100km 1,3650 EUR/l 

LPG 10 l/100km 0,4891 EUR/l 

Tabel 4.1: Vergelijking brandstofkosten diesel, benzine en LPG 

Bron: MIRA Achtergronddocument 2006, Transport; www.brandstofprijzen.be 

 

Ten opzichte van benzinewagens geldt er in België een bijkomende belasting voor wagens 

met een LPG-installatie. Dit betekent een extra jaarlijks bedrag van 90 tot 210 EUR, 

afhankelijk van het vermogen van de auto. Indien we rekening houden met deze additionele 

belasting, de gegevens uit Tabel 4.1 in beschouwing nemen en uitgaan van 15 000 kilometer 

per jaar kunnen we stellen dat de investering van een LPG-installatie terugverdienbaar is op 2 

tot 3 jaar. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de tijdswaarde van geld. 

 

Emissie in g/km Benzine Diesel 

CO 20-83% 150-300% 

HC 33-86% 80-150% 

NOx 33-62% 10-50% 

CO2 83-88% 105-120% 

PM 53-100% 5-15% 

Tabel 4.2: Emissies van LPG ten opzichte van benzine en diesel 

Bron: www.emis.vito.be 
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Tabel 4.2 toont de emissies van LPG-wagens ten opzichte van deze van benzine –en 

dieselwagens. Hieruit blijkt dat LPG op alle vlakken beter scoort dan gewone benzine. Deze 

cijfers kloppen echter alleen indien men het voertuig uitsluitend op LPG laat rijden, hetgeen 

meestal niet het geval is omdat het benzinebrandstofsysteem vaak ook nog aanwezig is. 

Bovendien is het noodzakelijk de aanwezige LPG-installatie goed te onderhouden. Zo niet 

zullen de totale emissies significant toenemen. Ten opzichte van diesel blijkt dat een LPG-

wagen meer CO2 uitstoot maar aanzienlijk minder fijn stof en NOx. Vanuit klimaatgericht 

standpunt zou het dus beter zijn wagens op diesel te laten rijden, terwijl het voor de 

volksgezondheid beter is om zoveel mogelijk LPG te gebruiken. 

 

Ondanks de voordelen die LPG biedt, is het aandeel van dergelijke voertuigen op de 

Belgische markt slechts marginaal. In 2004 bezat amper 1,1% van alle wagens in België een 

LPG-installatie (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, 2006). 

 

Om te besluiten kunnen we stellen dat wat milieuvriendelijkheid betreft een met LPG gevoede 

motor over het algemeen beter scoort dan motoren op benzine of diesel. De productie van 

LPG hangt samen met deze van de traditionele brandstoffen benzine en diesel. LPG is geen 

hernieuwbare energiebron. Vandaar dat LPG niet beschouwd kan worden als de brandstof van 

de toekomst wat betreft het personenvervoer. Wel is het een acceptabel en goedkoop 

alternatief zolang de introductie van betere aandrijfvormen uitblijft. 

 

 

4.3 Aardgas 

 

Aardgas is een natuurlijk product en bestaat voor het merendeel (70-90%) uit methaan (CH4) 

en in mindere mate uit ethaan (5-15%) en propaan en butaan (samen minder dan 5%). Het is 

na steenkool de meest voorkomende fossiele brandstof. Men schat dat indien men tegen het 

huidige tempo aardgas blijft consumeren, de gekende reserves binnen 70 jaar uitgeput zullen 

zijn (MIRA Achtergronddocument 2006, Transport). In vergelijking met olie zijn de 

aardgasbronnen beter over de wereld verdeeld, zodat de invloed van politieke instabiliteit op 
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de aardgasproductie en –prijzen kleiner is. (BP Statistical Review of World Energy, Juni 

2006) 

 

Aardgas kan gebruikt worden als brandstof voor vonkontstekingsmotoren, net als benzine en 

LPG. Er zijn voertuigen die enkel aardgas gebruiken maar ook voertuigen die zowel op 

aardgas als op benzine kunnen rijden (bi-fuel of dual-fuel voertuigen).  

 

Om het aardgas te kunnen opslaan moet het onder hoge druk worden gebracht (tot 200 bar). 

Men spreekt dan van Compressed Natural Gas (CNG). Men kan het gas ook onder vloeibare 

vorm opslaan mits een zeer lage temperatuur van –160° C. Hieraan wordt de naam Liquefied 

Natural Gas (LNG) gegeven. De meeste voertuigen die momenteel in gebruik zijn, maken 

echter gebruik van het CNG-systeem. (AMINAL/MNB/TVM/ECO, 2005) 

 

Wat brandstofverbruik betreft scoren de wagens die specifiek ontworpen zijn voor aardgas 

duidelijk beter dan de gewone benzine –en de bi-fuel voertuigen. Het brandstofverbruik komt 

voor deze aardgasgeoptimaliseerde wagens rond de 80% ten opzichte van gewone 

benzinewagens. De bi-fuel voertuigen verbruiken echter meer dan gewone benzinewagens: 

namelijk zo’n 10%. (www.emis.vito.be) 

 

De CO2-uistoot van aardgaswagens zijn doorgaans van een gelijkaardig niveau als deze van 

dieselwagens. Ze stoten ongeveer 20% minder CO2 uit dan benzinewagens. Het enige 

probleem met aardgasmotoren is dat ze aanzienlijk meer methaan (CH4) uitstoten dan 

benzinewagens. Dit probleem is slechts deels op te lossen door een katalysator. Hierdoor is de 

koolwaterstoffenuitstoot van aardgaswagens 2 tot 3 keer zo groot dan bij benzinevoertuigen. 

Wat alle andere vervuilende stoffen zoals CO en NOx betreft, scoren aardgaswagens meestal 

beter dan wagens op benzine of diesel. 

Een bijkomend voordeel van een CNG-motor is dat deze voor aanzienlijk minder geluid en 

vibraties zorgt. 

 

Het aanpassen van een gewone benzinewagen zodat deze ook op aardgas kan rijden, kost 

tussen de 2500 en 5000 EUR (www.emis.vito.be). Dit is dus aanzienlijk duurder dan een 
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LPG-installatie. Gezien de lagere brandstofkosten kan deze investering echter in enkele jaren 

worden terugverdient. Het gemiddelde verbruik van CNG-wagens ligt namelijk tussen de 5 en 

8 kg per 100 km terwijl een kilogram aardgas gemiddeld 0,60 EUR kost. Deze relatief lage 

prijs komt tot stand door het feit de er in België op aardgas als voertuigbrandstof geen 

accijnzen worden geheven. De onderhoudskosten van aardgaswagens zijn vergelijkbaar met 

deze voor benzinewagens. 

 

Er zijn momenteel een beperkt aantal nieuwe personenwagens op aardgas beschikbaar op de 

Belgische markt. Volvo biedt momenteel een CNG versie aan van haar S60 –en V70-

modellen. Bij Opel zijn aardgasvarianten te vinden van het bedrijfswagenmodel Combo en 

van de gezinswagen Zafira. Tabel 4.3 vergelijkt enkele karakteristieken van een Zafira 

benzinewagen met haar aardgasvariant.  

 

Merk en model Vermogen Verbruik CO2-uitstoot Standaardprijs 

Opel Zafira 1.6 CNG Essentia 94 pk 5,2 kg/100km 138 g/km 23 750 EUR 

Opel Zafira 1.6 16V Essentia 105 pk 7,1 l/100km 170 g/km 20 000 EUR 

Tabel 4.3: Zafira benzine vs. CNG 

Bron: Databank MVV (www.emis.vito.be) en Database Technicar (Febiac) 

 

Er blijkt dat de bovengenoemde CO2-uitstootbesparing van 20% die aardgaswagens zou 

opleveren ten opzichte van benzinewagens aardig klopt voor de Opel Zafira. 

 

Aangezien het hier gaat om twee identieke modellen kunnen we er vanuit gaan dat de meeste 

kosten zoals onderhoudskosten, verzekeringskosten en belastingen voor beide wagens 

gelijkaardig zullen zijn. De enige noemenswaardige verschillen treden op bij de aanschafprijs 

en de brandstofkosten. Zoals te zien is het aardgasmodel 3750 EUR duurder dan de gewone 

benzinevariant. Om de jaarlijkse brandstofkosten te berekenen zal uitgegaan worden van een 

kilometrage van 15 000 kilometer per jaar. Voor benzine wordt een prijs van 1,37 EUR per 

liter gerekend tegen een aardgasprijs van 0,60 EUR per kilogram. 
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15 000 km per jaar Zafira 1.6 CNG Zafira 1.6 16V 

Hoeveelheid brandstof per jaar 780 kilogram 1065 liter 

Brandstofkost per jaar 468 EUR 1459 EUR 

Tabel 4.4: Jaarlijkse brandstofkosten 

 

De Zafira op aardgas levert een besparing op van 991 EUR per jaar. Zonder rekening te 

houden met de tijdswaarde van geld is de meerprijs van het aardgasmodel ten opzichte van het 

benzinemodel terugverdienbaar in 4 jaar. 

 

Aangezien er de prijs van de benzine wel voor een deel uit accijnzen bestaat, geeft de 

overheid in principe onrechtstreeks subsidies op aardgas. Indien we de basisprijs van benzine 

gebruiken, zonder accijnzen maar inclusief BTW, bekomen we andere resultaten. We moeten 

dan uitgaan van een benzineprijs van 0,69 EUR/l. De brandstofkost per jaar voor het 

benzinemodel komt dan op 735 EUR. Ook zonder accijnzen op benzine zou een 

aardgasvoertuig goedkoper zijn op het gebied van brandstofkosten. De terugverdientijd wordt 

echter verlengd tot 14 jaar, hetgeen de gemiddelde levensduur van een wagen (ongeveer 10 

jaar) overschrijdt. 

 

Ondanks de mogelijke besparingen is aardgas in België niet erg populair als brandstof voor 

personenwagens. In 2004 waren er slechts een 300-tal aardgasvoertuigen op de Belgische 

wegen te vinden. Het aantal tankstations die aardgas aanbieden is ook zeer beperkt, namelijk 

5 stuks in 2004. (MIRA Achtergronddocument 2006, Transport) 

Wereldwijd rijden er echter ruim 6 miljoen aardgaswagens rond. Toonaangevende landen op 

dit gebied zijn Argentinië (met 1,4 miljoen aardgaswagens), Brazilië (1,3 miljoen) en Pakistan 

(1 miljoen). In Europa is Italië leider met 410 000 aardgasvoertuigen (www.iangv.org, 2007). 
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4.4 Biobrandstoffen 

 

Biobrandstoffen worden gewonnen uit biomassa en kunnen beschouwd worden als 

hernieuwbare brandstoffen. In de Europese richtlijn betreffende de bevordering van het 

gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer (Richtlijn 

2003/30/EG) wordt biomassa omschreven als “de biologisch afbreekbare fractie van 

producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (met inbegrip van plantaardige en 

dierlĳke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrĳfstakken, alsmede de biologisch 

afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelĳk afval” (Richtlijn 2003/30/EG, 2003). Er 

bestaan verschillende methoden om de biobrandstof uit de biomassa te winnen. Voorbeelden 

hiervan zijn vergisting en pyrolyse.  

 

Biobrandstoffen worden beschouwd als milieuvriendelijk ten aanzien van het 

broeikasprobleem omwille van hun theoretische CO2-neutraliteit. Door fotosynthese wordt 

CO2 opgenomen door planten en onder invloed van zonlicht omgezet tot energierijke 

biologische massa. Bij de verbranding ervan wordt deze biomassa opnieuw omgezet tot CO2, 

gepaard met het vrijkomen van energie. De hoeveelheid uitgestoten CO2 is hierbij gelijk aan 

de hoeveelheid die oorspronkelijk in de biomassa werd opgenomen. In praktijk gaat deze 

neutraliteit echter niet volledig op. Bij de teeltprocessen en de verwerking van de gewassen 

tot biobrandstof worden namelijk ook verschillende vervuilende stoffen, waaronder 

broeikasgassen zoals CO2 uitgestoten.  

 

Zoals gezegd ligt het fotosyntheseproces aan de basis van biobrandstoffen. Dit proces is 

echter niet efficiënt. Er wordt slechts 1% van de totale energie afkomstig van de zonnestralen 

omgezet naar energie in biomassa. Een bestaande kritiek op biobrandstoffen is of het niet 

beter is te investeren in efficiëntere energieopwekking uit zonlicht, zoals bijvoorbeeld door 

middel van zonnecellen. 

 

Een groot voordeel van biobrandstoffen is dat ze grotendeels compatibel zijn met de 

hedendaagse aandrijfvormen, zijnde de benzine –en dieselmotoren. Hierdoor is het mogelijk 
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om biobrandstoffen te mengen onder de traditionele brandstoffen zoals fossiele diesel en 

benzine. Dit maakt een geleidelijke, stapsgewijze introductie van biobrandstoffen mogelijk. 

 

Een bijkomend voordeel van biobrandstoffen is dat ze geen zwavel bevatten en dus ook geen 

aanleiding geven tot de uitstoot van het verzurende zwaveldioxide (FEBIAC, 2005). 

 

Als belangrijkste vormen van biobrandstoffen kunnen worden onderscheiden: biodiesel, 

bio-ethanol en in mindere mate puur plantaardige olie (PPO) en biogas. 

 

Biodiesel kan geproduceerd worden op basis van plantaardige olie, zoals koolzaad-, 

zonnebloem-, palm- of sojaolie of gebruikte frituurolie of dierlijke vetten. Om een 

aanvaardbare kwaliteit te verkrijgen ondergaan deze oliën een chemische reactie met 

methanol. Men spreekt dan van verestering. Het eindresultaat dat men hieruit bekomt heeft 

eigenschappen die weinig verschillen van gewone diesel uit fossiele olie. Indien men de 

verkregen biodiesel mengt met gewone diesel kunnen deze gebruikt worden in bestaande 

dieselmotoren. De meeste motoren kunnen mengsels met maximaal ongeveer 30% biodiesel 

aan, zonder dat aanpassingen nodig zijn. Autoconstructeurs garanderen een goede werking 

met mengsels tot 5%. Voor het gebruik van pure biodiesel zijn bij de meeste wagens kleine 

aanpassingen nodig, vooral van rubberen onderdelen omdat deze door de biodiesel kunnen 

aangetast worden. Dergelijke aanpassingen kosten meestal rond de 250 EUR 

(www.emis.vito.be). 

 

Qua verbruik presteert een motor gevoed met biodiesel even goed als wanneer deze op 

gewone diesel zou draaien. De energie-inhoud van biodiesel is in principe iets lager dan van 

gewone diesel maar door de aanwezigheid van zuurstof in de molecule treedt er bij gebruik 

van biodiesel een volledigere verbranding op. 

 

Zoals reeds aangegeven is biodiesel CO2-neutraal. Er moet hierbij rekening gehouden worden 

met de bijkomende uitstoot die veroorzaakt wordt door de productieprocessen. Desondanks 

liggen de CO2-emissies (direct en indirect) van biodiesel rond de 50% lager dan bij gewone 

diesel. Tabel 4.5 geeft een overzicht van de emissies van twee soorten biodiesel, B100 (pure 
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biodiesel) en B20 (mengsel van gewone diesel met 20% biodiesel), ten opzichte van deze van 

gewone diesel. 

 

Emissie in g/km B100 B20 

CO 70-90% 80-90% 

HC 40-80% 80-90% 

NOx 100-120% 95-110% 

CO2 95-105% 95-105% 

PM 50-110% 60-90% 

Tabel 4.5: Emissies van biodiesel ten opzichte van gewone diesel 

Bron: www.emis.vito.be 

 

Tenslotte moet nog worden vermeld dat bij het verbranden van biodiesel enige geuroverlast 

kan ontstaan. Dit kan echter vrij eenvoudig opgelost worden door de installatie van een 

oxidatiekatalysator (MIRA Achtergronddocument 2006, Transport). 

 

Indien men bij de productie van biodiesel het veresteringsproces achterwege laat, verkrijgt 

men puur plantaardige olie of PPO. Deze olie kan men gebruiken in huidige dieselmotoren, 

mits die hiervoor omgebouwd worden. Hiervoor kan men wat personenwagens betreft 

rekenen op een kost van tussen de 2000 en 3000 EUR. Het voordeel van PPO ten opzichte 

van biodiesel is het eenvoudigere en goedkopere productieproces door het wegvallen van de 

verestering. Dit betekent dat er minder energie bij nodig is en bovendien minder 

broeikasgassen bij vrijkomen. Dit alles maakt PPO goedkoper dan biodiesel. Wat betreft de 

uitstoot van wagens op PPO heerst er nog onduidelijkheid. In het algemeen wordt 

aangenomen dat deze ongeveer hetzelfde zijn als bij biodiesel (MIRA Achtergronddocument 

2006, Transport).  

 

Bio-ethanol is een alcohol die wordt verkregen wanneer men suikerhoudende gewassen (zoals 

suikerbieten) of zetmeelhoudende gewassen (zoals tarwe of maïs) afbreekt door middel van 

bacteriën, schimmels of enzymen. Dit proces wordt fermentatie genoemd. Het product dat 

men hierdoor verkrijgt kan gebruikt worden in vonkontstekingsmotoren. Een mengsel van 
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bio-ethanol en gewone benzine kan in de hedendaagse benzinemotoren gebruikt worden 

zolang het percentage bio-ethanol niet meer bedraagt dan 15%. Hiervoor zijn dan geen 

aanpassingen aan de motor nodig (Ghent Bio-energy Valley, 2005). Verschillende 

autoconstructeurs bieden reeds voertuigen aan die op mengsels met een hogere concentratie 

bio-ethanol kunnen rijden, de zogeheten Flexible Fuel Vehicles (FFV). Deze zijn echter 

vooral beschikbaar op de Amerikaanse en Braziliaanse markt (MIRA Achtergronddocument 

2006, Transport). 

 

Een probleem van bijmenging van bio-ethanol is de hoge vluchtigheid van het verkregen 

mengsel. Om dit probleem te vermijden wordt er in Europa en de VS vooral gebruik gemaakt 

van een aangepaste vorm van bio-ethanol, bio-ETBE geheten. Bio-ETBE mag tot 15% 

bijgemengd worden bij benzine. Dit lijdt dan typisch tot een verlaging van 20-25% in de 

CO-uitstoot, 10-15% in de HC-uitstoot, 30% in de roetuitstoot en ook tot een verlaging van 

ozonuitstoot (Ghent Bio-energy Valley, 2005). 

 

Biogas ontstaat door anaërobe vergisting van biologisch materiaal zoals mest, rioolslib en 

huishoudelijk afval. Biogas bestaat grotendeels uit methaan (CH4) en CO2. In kleinere mate 

komen ook bestanddelen zoals N2, H2 en O2 voor. Indien het biogas voldoende gezuiverd is, 

zodat er vooral methaan overblijft, kan het gebruikt worden in de plaats van aardgas. 

Bijvoorbeeld als brandstof voor CNG-motoren. Maar gezien het minieme aantal CNG-

voertuigen op de markt, is er momenteel nog weinig potentieel voor het gebruik van biogas in 

de sector personenvervoer. 

 

Om het gebruik van biobrandstoffen op gang te brengen zijn er door de Europese Commissie 

enkele richtlijnen opgesteld voor de lidstaten van de Europese Unie. Tegen eind 2005 werd er 

gestreefd naar een aandeel van minimaal 2% biobrandstoffen in de totale hoeveelheid 

verbruikte brandstoffen door het transport. Tegen eind 2010 is dit streefgetal 5,75% en tegen 

2020 zelfs 20% (Richtlijn 2003/30/EG, 2003). Wat betreft de 2% streefwaarde van 2005 

kunnen we concluderen dat deze niet is gehaald. Uit een persbericht van de Europese Unie 

blijkt dat het gemiddelde aandeel biobrandstoffen genomen over alle lidstaten eind 2005 1% 

bedroeg (MEMO/07/5 van 10 januari 2007). Koplopers in de lijst zijn Duitsland en Zweden 
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met aandelen van respectievelijk 3,75% en 2,23% biobrandstoffen eind 2005. België loopt 

achterop met 0%. In Bijlage 1 is de volledige lijst van EU landen met hun aandeel 

biobrandstoffen te vinden. 

 

Gezien de complexere productiemethoden zijn de prijzen van biobrandstoffen hoger dan deze 

van de traditionele fossiele brandstoffen. De Europese Unie heeft de lidstaten inmiddels 

toestemming gegeven biobrandstoffen onder bepaalde voorwaarden fiscaal te begunstigen. De 

Belgische regering beoogd tegen begin 2008 een vrijstelling van accijnzen van diesel waarin 

ten minste een gehalte van 5% biodiesel bijgemengd is. Voor benzine geldt een vrijstelling 

indien er 7% bijmenging met bio-ethanol of bio-ETBE is gebeurd. Er komt bovendien een 

volledige vrijstelling voor accijnzen op pure plantenolie (www.climatechange.be). Op die 

manier moeten biobrandstoffen in de toekomst kunnen concurreren met fossiele brandstoffen. 

 

Om biobrandstoffen in grotere mate te kunnen gaan gebruiken, moeten deze uiteraard 

voorhanden zijn. Hiervoor zal de landbouw aangezet moeten worden tot het telen van 

biogewassen zoals bijvoorbeeld koolzaad. Bovendien stelt zich de vraag of er voldoende 

landbouwgronden beschikbaar zijn om de gewenste hoeveelheden biobrandstoffen te kunnen 

produceren. Toegepast op Vlaanderen werd hieromtrent reeds een studie gedaan door de 

Vlaamse Milieumaatschappij. Hierin werd onderzocht hoeveel landbouwgrond er nodig zou 

zijn om de Europese richtlijnen betreffende het aandeel biodiesel in Vlaanderen tegen 2010 te 

kunnen halen. Een overzicht van de resultaten van deze studie worden weergegeven door 

Tabel 4.6. 

 

 

Tabel 4.6: Overzicht studie biodiesel Vlaanderen 
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Bron: MIRA Achtergronddocument 2005, Landbouw & Visserij, bijgewerkt 2006 

 

Zoals te zien is de studie uitgegaan van de teelt van enkel koolzaad als basis voor de 

biodiesel. Dit omdat koolzaad relatief eenvoudig te telen is en daarenboven bruikbare 

nevenproducten oplevert. De opbrengst van koolzaad in België bedroeg in 2004 gemiddeld 

4,12 ton per hectare. Het is daarom realistisch de resultaten van de studie te beschouwen 

waarbij rekening werd gehouden met een opbrengst van 4,5 ton/ha. Hieruit blijkt dat bijna 

25% van de totale benutte landbouwoppervlakte (BLO) van Vlaanderen nodig is om de 

richtlijn van 2010 te halen. Er dient te worden benadrukt dat hierbij nog geen rekening 

gehouden is met de productie van bio-ethanol. Gezien de competitie met andere toepassingen 

van grond, lijkt het bijgevolg niet haalbaar om alle biobrandstof zelf te produceren (MIRA 

Achtergronddocument 2005, Landbouw & Visserij). 

 

Tot slot kunnen we stellen dat het belangrijk is in het oog te houden hoe biobrandstoffen 

geproduceerd zijn. Het is nodig dit steeds zo efficiënt mogelijk te doen en hierbij zo min 

mogelijk broeikasgassen uit te stoten. Alleen op die manier kunnen biobrandstoffen bijdragen 

aan het halen van de in het Kyoto-protocol gestelde normen. 

Zoals blijkt uit het bovenstaande zijn er vrij grote oppervlakten landbouwgrond nodig voor de 

teelt van biogewassen. Er moet goed in het oog worden gehouden of dergelijke teelten niet ten 

koste gaan van de globale voedselvoorziening en niet leidt tot het kappen van bossen. Mede 

daarom wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de zogenaamde 2de generatie 

biobrandstoffen. Deze komen tot stand door de omzetting van biomassa die van duurzame 

herkomst is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan snoeiafval, bermgras en duurzaam 

geproduceerd hout (MIRA Achtergronddocument 2006, Transport).  
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Hoofdstuk 5: Batterij-elektrische voertuigen 

 

 

5.1 Inleiding 

 

Batterij-elektrische voertuigen worden niet aangedreven door een verbrandingsmotor maar 

door een elektrische motor. Deze motor wordt van energie voorzien door een batterij. Deze 

aandrijfvorm bestaat reeds lange tijd, namelijk sinds het einde van de 19de eeuw, maar werd al 

gauw voorbijgestreefd door de verbrandingsmotor op fossiele brandstof omdat deze betere 

prestaties leverde.  

 

 

5.2 Voordelen 

 

Een groot voordeel van de elektrische wagen is dat ze tijdens het gebruik geen uitlaatgassen 

uitstoten. De directe emissies zijn dus nul. Om de wagen van energie te voorzien dient de 

batterij van de wagen opgeladen te worden. Bij de productie van de elektriciteit die hierbij 

gebruikt wordt, ontstaan wel emissies. De indirecte uitstoot van de elektrische wagens is dus 

afhankelijk van de manier waarop de gebruikte elektriciteit opgewekt werd. Op haar website 

toont Vito de uitstoot die elektrische voertuigen zouden veroorzaken ten opzichte van 

conventionele voertuigen indien gebruikt gemaakt werd van elektriciteit uit het Belgische 

elektriciteitspark. Deze resultaten zijn te vinden in tabel 5.1. 

 

 SO2 NOx PM CO2 

Elektriciteit als % van benzine 60% 50% 70% 30% 

Elektriciteit als % van diesel 80% 15% 18% 40% 

Tabel 4.1: Uitstoot elektrisch voertuig op basis van elektriciteit uit Belgisch elektriciteitspark 

Bron: www.emis.vito.be 
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Wat CO2 betreft zou een batterij-elektrisch voertuig op ‘gemiddelde Belgische stroom’ dus 

slechts 30% van de emissies van een vergelijkbaar benzinemodel of 40% van de emissies van 

een vergelijkbaar dieselmodel uitstoten. Elektrische wagens kunnen dus duidelijk bijdragen 

aan het behalen van de Kyoto-normen alsook aan het tegengaan van het broeikaseffect. Ook 

wat luchtvervuiling betreft scoort de elektrische wagen veel beter dan de conventionele 

wagens.  

 

Hierbij dient echter een belangrijke opmerking gemaakt te worden. Indien het aantal wagens 

op elektriciteit substantieel vergroot wordt, zal ook de vraag naar elektriciteit aanzienlijk 

vergroten. De vraag is dan op welke manier deze bijkomende elektriciteit geproduceerd 

wordt. Denk hierbij aan de discussie die momenteel heerst over kernenergie. Sommigen zien 

kernenergie als een zuivere energievorm doordat er weinig CO2-uitstoot mee gepaard gaat. 

Anderen zien bezwaren in de hoeveelheden kernafval die geproduceerd worden en zijn eerder 

tegenstander van kernenergie. De problematiek van de zoektocht naar milieuvriendelijke 

alternatieven wordt door gebruik van batterij-elektrische voertuigen in principe verschoven 

van de vervoerssector naar de elektriciteitssector. 

 

Indien de elektriciteitsproductie zou gebeuren uit hernieuwbare energiebronnen, zoals 

windenergie of zonne-energie, kunnen de emissies als verwaarloosbaar worden beschouwd 

(MIRA Achtergronddocument 2006, Transport). Op die manier kan het batterij-elektrische 

voertuig gezien worden als het ideale alternatief om de uitstoot van broeikasgassen en andere 

vervuilende stoffen door het personenverkeer tegen te gaan. Deze hernieuwbare 

energiebronnen zijn echter nog slechts zeer beperkt beschikbaar. 

 

 

5.3 Economische analyse 

 

Gezien de voordelen, stelt zich de vraag waarom dergelijke wagens nog niet talrijk aanwezig 

zijn in het huidige wagenpark. Het antwoord hierop is vrij simpel. De prestaties van de 

elektrische wagens zijn ondermaats vergeleken met de conventionele wagens, terwijl er een 

hogere prijs voor betaald moet worden.  
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Om dit aan te tonen kunnen we een voorbeeld van een batterij-elektrische wagen vergelijken 

met zijn conventionele tegenhangers. In de jaren ’80 en ’90 kwam het elektrische voertuig 

opnieuw een beetje onder de aandacht omwille van zijn milieuvriendelijkheid en 

olieonafhankelijkheid. Vanaf midden jaren ’90 werden er bijgevolg verschillende elektrische 

modellen op de markt gebracht. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de Opel Astra Impuls, 

de Peugeot 106 Electrique, Fiat Seicento Elettra en de Volkswagen Golf Citystromer. 

Momenteel zijn er geen nieuwe elektrische wagens op de Belgische markt verkrijgbaar. In de 

vergelijking zal daarom de Golf Citystromer gebruikt worden. Voor dit model is de meeste 

informatie beschikbaar.  

De Citystromer is in feite een gewone Golf 3 waarin het conventionele aandrijfsysteem, op 

basis van een verbrandingsmotor, vervangen is door een elektrisch aandrijfsysteem. Er zijn in 

1995 een 200-tal Citystromers geproduceerd door Volkswagen.  

 

Zoals de naam reeds aangeeft moeten we de Golf Citystromer niet vergelijken met de directe 

concurrenten van de Golf maar eerder met kleine stadswagens. Uit de database Technicar van 

Febiac werden vijf benzinemodellen geselecteerd. Deze zijn met hun relevante 

karakteristieken terug te vinden in Bijlage 2. Op basis van deze modellen werd het profiel van 

een ‘gemiddelde’ stadswagen geschetst.  

 

 Vermogen kW (pk) Actieradius  Topsnelheid  Gewicht  

Gemiddelde benzine stadswagen 45 (61)  720 km 154 km/u 814 kg 

Golf Citystromer 18 (24)  60-80 km 100 km/u 1500 kg 

Tabel 5.2: Prestaties Citystromer vs conventionele stadswagen 

Bron: Gegevens Febiac en HEC Adviescentrum voor Duurzame Energie en Elektrische Voertuigen 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de prestaties van een elektrische wagen inderdaad veel 

minder zijn dan deze van een stadsmodel op benzine. Vooral de lage actieradius is een groot 

nadeel van dergelijke voertuigen. Hierbij komt dat men op een herlaadtijd van de batterij van 

6,5 uur kan rekenen indien deze volledig ontladen is.  
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Het lage vermogen gecombineerd met het hoge gewicht zorgt ervoor dat de Citystromer een 

lage acceleratiesnelheid heeft. Om van 0 tot 50 km/u te versnellen heeft men rond de 10 

seconden nodig. De gemiddelde stadswagen doet dit minstens dubbel zo snel. 

 

De bovengenoemde nadelen van het batterij-elektrisch voertuig zijn hoofdzakelijk te wijten 

aan de gebruikte batterijtechnologie. Vandaar dat er nog veel onderzoek nodig is om op 

termijn batterijen met betere eigenschappen te kunnen produceren.  

 

Hierbij komt dat de batterijen zorgen voor een hoge investeringskost van elektrische wagens. 

De gemiddelde prijs van een set loodzuur batterijen varieert van 2000 EUR voor een 

personenauto tot 4000 EUR voor een bestelwagen (De Ceuster, 2004). Dit heeft ook zijn 

uitwerking op de aanschafprijs van de wagens. Een Golf Citystromer kost 14 000 EUR. Voor 

een hedendaagse stadswagen geldt een gemiddelde prijs van ongeveer 8500 EUR. Indien men 

voor een Citystromer kiest, zal men bovendien om de 30 000 kilometer de batterijset moeten 

vervangen, tegen een prijs van 4000 EUR. (De Ceuster, 2004) 

 

Hiertegenover staat dat een elektrische wagen een besparing van brandstofkosten oplevert. Op 

basis van de geselecteerde stadsmodellen werd een gemiddeld verbruik berekend indien men 

hoofdzakelijk in de stad zou rijden. Men komt dan op 6,68 liter per 100 kilometer. Gerekend 

met een gemiddelde benzineprijs van 1,37 EUR per liter (mineco.fgov.be) komt dit op een 

kost van 9,15 EUR per 100 kilometer.  

 

De Citystromer verbruikt in de stad 26 kWh per 100 kilometer. De gemiddelde prijs per kWh 

voor huishoudens lag in 2006 op 0,15 EUR (mineco.fgov.be). Dit komt dus neer op een kost 

van 3,9 EUR per 100 kilometer.  

 

Op het eerste zicht lijkt dit een hele besparing. Wanneer we deze echter afzetten tegen de 

kosten die verbonden zijn aan de vervanging van de batterij blijkt de Citystromer toch nog 

duurder te zijn. Zoals gezegd is er een batterijkost van 4000 EUR voor iedere 30 000 km. De 

maximale brandstofkostenbesparing die de Citystromer oplevert tijdens deze 30 000 km, 

bedraagt: (9,15 – 3,9) x 300 = 1575 EUR.  
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De Ceuster (2004) vermeldt nog enkele bijkomende besparingen die een elektrische wagen 

kan opleveren. Ten eerste bedragen de onderhoudskosten van een elektrische wagen ongeveer 

70% van die van een gewone benzine –of dieselwagen. Dit omdat er bij elektrische wagens 

geen olie en filters vervangen moeten worden. Ten tweede zijn de verzekeringskosten van 

elektrische wagens ongeveer 50% lager. 

 

Indien we de besparingen en de bijkomende kosten die de Golf Citystromer teweeg brengt op 

een rij zetten, kunnen we een kost per kilometer berekenen en vergelijken met deze van een 

stadswagen op benzine. 

 

Benzine stadswagen Aantal Kost (10 000 km per jaar) (EUR) Kost voor 100 000 km (EUR) 

Aankoop 1 8500 8500 

Brandstof 10 915 9150 

Verzekering 10 500 5000 

Onderhoud 10 400 4000 

Totaal   26 650 

Kost per kilometer   0,27 EUR/km 

Golf Citystromer    

Aankoop 1 14 000 14 000 

Elektriciteit 10 390 3900 

Verzekering 10 250 (= 50% van 500) 2500 

Onderhoud 10 280 (= 70% van 400) 2800 

Batterijkosten 2 4000 8000 

Totaal   31 200 

Kost per kilometer   0,31 EUR/km 

Tabel 5.3: Kost per kilometer 

 

Uit de tabel blijkt dat het verschil in kost per kilometer tussen de Citystromer en een 

stadswagen op benzine niet onoverkomelijk groot is. Indien we er vanuit zouden gaan dat de 

Citystromer momenteel als nieuwe wagen op de Belgische markt aangeboden zou worden, 

zou de aanschaffer ervan in aanmerking komen voor een belastingvoordeel. De overheid kent 

namelijk subsidies toe voor voertuigen met een lage CO2-uitstoot. Voor een voertuig dat 
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minder dan 105 gram CO2 per kilometer uitstoot geldt een belastingverlaging van 15% op de 

aankoopprijs met een geïndexeerd maximum voor 2007 van 4193 EUR (basisbedrag 3280 

EUR). De Citystromer komt hiervoor duidelijk in aanmerking. Het kortingsbedrag zou dan 

2100 EUR bedragen. Indien dit in de berekening van de kilometerprijs opgenomen wordt, 

bekomen we een waarde van 0,29 EUR/km. De toegekende subsidie zou dus niet in staat zijn 

het verschil tussen de Citystromer en de stadswagen te overbruggen maar wel om het 

aanzienlijk te verkleinen. 

 

Er zijn anno 2007 geen nieuwe elektrische voertuigen op de Belgische markt verkrijgbaar. De 

tegenvallende prestaties van de elektrische wagens lijken hun succes vooralsnog in de weg te 

staan. Er zijn verbeteringen van de batterijtechnologie nodig om de prestaties naar een 

acceptabel niveau te kunnen brengen. Hierbij moet dan vooral gedacht worden aan een 

vergroting van de actieradius. De milieuvriendelijkheid van dergelijke wagens is afhankelijk 

van de manier waarop de gebruikte elektriciteit is opgewekt.  
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Hoofdstuk 6: Hybride wagens 

 

 

6.1 Werking 

 

Een hybride wagen bevat een combinatie van een verbrandingsmotor, meestal een traditionele 

benzinemotor, met een elektrische motor. De manier waarop deze met elkaar samenwerken 

kan echter verschillen. Met spreekt van seriële, parallelle en gecombineerde hybriden.  

 

6.1.1 Seriële hybride 

 

In een zogeheten seriële hybride worden de wielen enkel aangedreven door een elektrische 

motor. De verbrandingsmotor staat niet rechtstreeks in verbinding met de wielen maar dient 

enkel om de elektrische motor van energie te voorzien. Dit gebeurt via een generator die de 

door de verbrandingsmotor geleverde energie omzet naar elektriciteit. Vervolgens wordt deze 

elektriciteit ofwel onmiddellijk gebruikt om de elektromotor aan te drijven ofwel om de 

aanwezige batterij op te laden.  

 

 

Figuur 6.1: Schema seriële hybride 

Bron: Toyota Motor Corporation, 2007, www.toyota.co.jp 

 

Indien de elektrische motor weinig belast wordt en dus niet veel arbeid moet leveren, wordt er 

een overschot aan elektriciteit opgewekt door de verbrandingsmotor en de generator. Deze 
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elektriciteit wordt dan opgeslagen in de batterij. Wanneer er meer vermogen nodig is, 

bijvoorbeeld bij een inhaalmanoeuvre, kan er beroep worden gedaan op deze opgeslagen 

stroom. Zodoende kan de elektrische motor de benodigde extra hoeveelheid vermogen 

leveren. 

 

Een voordeel van de seriële hybride is het feit dat de verbrandingsmotor los staat van de 

aandrijving van de wielen. Op die manier kan deze ingezet worden in zijn meest efficiënte 

werkingsgebied waardoor brandstofverbruik en emissies tot een minimum beperkt kunnen 

worden. Een bijkomend voordeel is dat de verbrandingsmotor op een willekeurige plaats in 

het voertuig kan worden geplaatst. Er is immers geen mechanische verbinding tussen de 

verbrandingsmotor en de aandrijfas nodig. Dit kan het ontwerp van voertuigen 

vergemakkelijken. 

 

6.1.2 Parallelle hybride 

 

Bij een parallelle hybride staan zowel de elektrische motor als de verbrandingsmotor in voor 

de aandrijving van de wielen.  

 

 

Figuur 6.2: Schema parallelle hybride 

Bron: Toyota Motor Corporation, 2007, www.toyota.co.jp 

 

De mate waarin de elektromotor kan bijdragen tot de aandrijving van het voertuig noemt men 

de graad van hybridisatie. Bij de zogenaamde milde hybriden dient de elektrische motor om 

de verbrandingsmotor bij te staan indien er meer vermogen geleverd moet worden. Er kan niet 
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enkel op de elektromotor gereden worden. Een voorbeeld van een dergelijke hybride wagen is 

de Honda Civic Hybrid waarin gebruik wordt gemaakt van het zogeheten Integrated Motor 

Assist systeem. Bij volledige hybridisatie is het mogelijk volledig op de verbrandingsmotor, 

volledig op de elektrische motor of op een combinatie van beiden te rijden. 

 

Bij parallelle hybriden kan de elektromotor bovendien als generator werken en zo de batterij 

tijdens het rijden bijladen. Bijvoorbeeld wanneer de wagen bergafwaarts rijd of wanneer deze 

afremt. Hierdoor hoeft men de batterij nooit handmatig op te laden via het elektriciteitsnet.  

 

6.1.3 Gecombineerde hybride 

 

Het is ook mogelijk de twee bovenstaande technologieën te combineren. Men spreekt dan 

logischerwijs van een gecombineerde hybride. Gelijkaardig aan de werking van de seriële 

hybride kan eventuele overtollige energie afkomstig van de verbrandingsmotor opgeslagen 

worden in de batterij door middel van een generator. 

 

 

Figuur 6.3: Schema gecombineerde hybride 

Bron: Toyota Motor Corporation, 2007, www.toyota.co.jp 

 

Zoals bij de parallelle hybride kunnen de wielen aangedreven worden door de 

verbrandingsmotor, de elektrische motor en door beiden tegelijk. Een elektronisch systeem 

analyseert de omstandigheden waarin het voertuig verkeert en past hierop de mate waarin 

iedere motor vermogen levert aan.  



43 

 

Bij lage snelheden wordt de verbrandingsmotor uitgeschakeld en rijdt de wagen volledig op 

de elektrische motor. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen tijdens het rijden in druk 

stadsverkeer of in files. Hierbij moet vaak regelmatig gestopt en opnieuw geaccelereerd 

worden, hetgeen het meest efficiënt kan worden gedaan met de elektrische motor. Als de 

batterij leeg dreigt te raken wordt de verbrandingsmotor alsnog ingezet om deze terug bij te 

laden. Ook als er extra vermogen nodig is, wordt er beroep gedaan op de verbrandingsmotor.  

Indien er gedurende langere afstanden met een constante (hoge) snelheid wordt gereden 

zullen zowel de verbrandingsmotor als de elektrische motor zorgen voor de aandrijving van 

de wielen. Hierbij wordt de verbrandingsmotor tegelijkertijd gebruikt voor het opladen van de 

batterij. 

 

De Toyota Prius is een bekend voorbeeld van een wagen die aangedreven wordt door een 

gecombineerde hybride, of het Hybrid Synergy Drive systeem zoals Toyota zijn eigen hybride 

noemt. 

 

6.1.4 Voordelen 

 

Door een elektrische motor te combineren met een verbrandingsmotor is het mogelijk energie 

efficiënter te benutten. Elk van de motoren kan namelijk worden ingezet in zijn meest 

efficiënte werkingsgebied en zonodig kunnen beide motoren gecombineerd worden om de 

energie steeds zo optimaal mogelijk te gebruiken. 

 

Een bijkomend voordeel dat de hybride biedt is het regeneratief remsysteem. Hierbij kan de 

energie die bij gewone remmen verloren gaat in de vorm van warmte gerecupereerd worden. 

De elektromotor kan zijn werking namelijk omkeren. Normaal zet deze elektrische energie 

om naar kinetische energie om de wielen aan te drijven. Indien de bestuurder wil afremmen 

kan dezelfde elektromotor dienst doen als generator en zo kinetische energie omzetten naar 

elektrische met een vertraging van de wagen als gevolg. Voor krachtiger remmen is een 

combinatie met een conventioneel remsysteem nodig. 
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Het efficiëntere benutting van energie leidt tot een vermindering van het brandstofverbruik en 

de emissies. De Toyota Prius staat voor een gemiddelde CO2-uitstoot van 104 g/km terwijl 

bovengenoemde Honda Civic Hybrid een CO2-uitstoot van 110 g/km veroorzaakt.  

 

 

6.2 Economische analyse 

 

Zoals zal blijken hebben de hybride modellen die beschikbaar zijn op de huidige Belgische 

markt een hogere aankoopprijs dan de gelijkaardige conventionele voertuigen binnen 

hetzelfde segment. Hiertegenover staat dat ze wat brandstofverbruik betreft grote voordelen 

bieden ten opzichte van hun conventionele tegenhangers. Nu stelt zich de vraag of deze 

besparingen op brandstof voldoende zijn om de hogere aankoopprijs te kunnen vergoeden. 

Vandaar dat er in de volgende paragrafen aandacht zal worden besteed aan een financiële 

analyse van de hybride wagens. Hierbij worden de twee modellen die momenteel in België 

verkrijgbaar zijn in beschouwing genomen: de Toyota Prius en de Honda Civic Hybrid. Hun 

prestaties worden vergeleken met gelijkaardige benzine –en dieselwagens. 

 

6.2.1 Inputgegevens 

 

Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de hybride en de conventionele modellen 

is het een vereiste dat de verschillende wagens zoveel mogelijk op elkaar lijken. Het is 

bijvoorbeeld niet juist om een terreinwagen te gaan vergelijken met een kleine stadswagen. 

Vandaar dat het nodig is te bekijken onder welk segment de hybride modellen onder te 

brengen zijn. In de automobieldatabase Technicar van Febiac zijn zowel de Prius als de Civic 

Hybrid terug te vinden als middelgrote gezinswagen. Vandaar dat de verdere analyse zich 

enkel toelegt op middelgrote gezinswagens. Binnen dit segment is de keuze aan verschillende 

modellen nog zodanig groot dat een verdere selectie nodig is. Om ervoor te zorgen dat de 

prestaties van de verschillende wagens elkaar zo goed mogelijk benaderen, zal worden 

gezocht naar modellen met ongeveer eenzelfde motorvermogen als de hybride modellen. De 

Toyota Prius beschikt over een benzinemotor van 78 pk (57 kW) en een elektromotor van 68 

pk (50 kW). Deze motoren geven de Prius gezamenlijk een gecombineerd vermogen van 113 
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pk. De Honda Civic Hybrid bereikt een vergelijkbare 115 pk door een benzinemotor van 95 

pk (70 kW) te combineren met een elektromotor van 20 pk (15 kW). Voor verdere analyse 

zullen dus benzine –en dieselmodellen met een motorvermogen tussen 100 en 130 pk in 

beschouwing worden genomen. Hierbij wordt telkens uitgegaan van een standaarduitvoering 

met een standaardprijs. 

 

Vervolgens wordt zowel voor de geselecteerde benzinewagens als voor de dieselwagens een 

gemiddelde berekend dat in de analyse zal worden gebruikt. In bijlage 3 is een lijst met de 

geselecteerde modellen en hun karakteristieken opgenomen. Tabel 6.1 toont de ‘gemiddelde’ 

benzine –en dieselwagens die als uiteindelijk resultaat werden bekomen en waarvan de 

karakteristieken zullen worden gebruikt om te vergelijken met de hybride modellen. De 

betreffende hybride modellen worden ook weergegeven. 

 

Model Vermogen 

kW (pk) 

Prijs (EUR) Gecombineerd 

brandstofverbruik 

Verkeersbelasting 

(EUR per jaar) 

BIV (EUR) 

Toyota Prius 83 (113)  26000 4,30 l/100km 191,93 62 

Honda Civic Hybrid 85 (115) 22900 4,60 l/100km 155,23 62 

Gemiddelde benzine 78 (106) 19605 7,30 l/100km 228,93 160 

Gemiddelde diesel 80 (109) 22059 5,35 l/100km 251,77 123 

Tabel 6.1: Karakteristieken opgenomen modellen 

Bron: Gegevens verwerkt uit database Technicar (Febiac, 2007) 

 

Uit de tabel blijkt dat de hybride modellen inderdaad duurder zijn in aanschaf dan de 

conventionele modellen. De overheid kent aan deze modellen echter een belastingvoordeel 

toe omwille van hun lage CO2-uitstoot. Voor een voertuig dat minder dan 105 gram CO2 per 

kilometer uitstoot geldt een belastingverlaging van 15% op de aankoopprijs met een 

geïndexeerd maximum voor 2007 van 4193 EUR (basisbedrag 3280 EUR). De Toyota Prius 

valt met zijn 103 g/km binnen deze categorie. De belastingvermindering bedraagt hiervoor 

3900 EUR. Voor voertuigen die tussen de 105 en 115 gram CO2 per km uitstoten geldt een 

belastingverlaging van 3% op de aankoopprijs met een geïndexeerd maximum van 786 EUR 

voor 2007 (basisbedrag 615 EUR). Met 110 g/km komt de Honda Civic Hybrid hiervoor in 

aanmerking. De belastingvermindering bedraagt dan 687 EUR. Er wordt vanuit gegaan dat de 
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wagens worden aangeschaft in 2007. Dit wordt bijgevolg aangegeven op de aangifte in 2008. 

De verminderingsbedragen zijn daardoor pas ten vroegste te ontvangen in 2009. (CO2-gids 

van de auto, 2006) 

 

Tussen de twee hybriden onderling heerst er een groot verschil in aankoopprijs. De Toyota is 

ruim 13% duurder dan de Honda. Het is daarom nodig beide modellen apart te behandelen in 

de analyse en ze onafhankelijk te vergelijken met de conventionele wagens.  

 

Andere relevante kosten zijn eveneens te vinden in de tabel. De verkeersbelasting is een 

jaarlijks bedrag dat door de eigenaar van een personenwagen moet betaald worden. Deze 

belasting is afhankelijk van het vermogen en de cilinderinhoud van de motor van het voertuig. 

De hybride wagens hebben hierbij een voordeel aangezien ze enkel belast worden op de 

verbrandingsmotor. De elektrische motor wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. De 

verbrandingsmotor van de Prius heeft een cilinderinhoud van slecht 1497 cc en levert hiermee 

78 pk. De wagen krijgt een fiscaal vermogen van 8 pk toegewezen. Dit verklaart het feit dat 

de verschuldigde verkeersbelasting van de Prius duidelijk lager is dan bij de benzine –en 

dieselwagens. De Honda Civic Hybrid heeft een lager fiscaal vermogen van 7 pk en is 

hierdoor nog goedkoper dan de Prius. 

 

Dan is er de Belasting op de Inverkeerstelling (BIV). Dit is een eenmalig te betalen bedrag dat 

verschuldigd is bij de aankoop van een nieuwe personenwagen. Dit bedrag is zowel 

afhankelijk van het fiscaal vermogen als van het werkelijk vermogen. Beide hybride wagens 

vallen in de laagste schaal van 62 EUR. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat er wat de BIV betreft een vermindering mogelijk is 

voor benzinewagens uitgerust met een LPG–installatie. In de verdere analyse wordt er echter 

vanuit gegaan dat de benzinewagens geen LPG–installatie bezitten. 

 

Tenslotte worden nog de brandstofkosten in de analyse opgenomen. In de tabel zijn de 

verbruikscijfers van de verschillende modellen te vinden in liter per 100 kilometer. Deze 

cijfers vertegenwoordigen het gecombineerde verbruik, opgegeven door de autofabrikanten. 
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Voor benzine wordt een gemiddelde prijs van 1,37 EUR per liter gehanteerd. Voor diesel 1,08 

EUR per liter (mineco.fgov.be).  

 

Er wordt geen rekening gehouden met onderhoudskosten. Dit mede omdat hybriden op dit 

vlak niet of nauwelijks verschillen van gewone wagens. Bovendien zijn deze kosten zeer 

merk –en modelgebonden en afhankelijk van de rijstijl van de eigenaar. 

 

6.2.2 Resultaten 

 

Om de diesel –en benzinewagens te vergelijken met de Toyota Prius enerzijds en de Honda 

Civic Hybrid anderzijds wordt gebruik gemaakt van de Netto Contante Waarde methode 

(NCW). Deze methode stelt een bepaalde investering tegenover de inkomsten die deze 

investering in de toekomst teweeg zal brengen. De meerprijs van de aankoop van een hybride 

wagen ten opzichte van een conventionele wagen geldt hier als de initiële investering. De 

jaarlijkse besparing die een hybride wagen oplevert ten opzichte van de diesel –en 

benzinevarianten kunnen beschouwd worden als de toekomstige netto-inkomsten.  

 

Hierbij dient rekening te worden gehouden met de tijdswaarde van geld. Een euro te 

ontvangen op het einde van het jaar is immers minder waard dan een euro te ontvangen aan 

het begin van het jaar. Aan de euro die we aan het begin van het jaar ontvangen kunnen we 

namelijk gedurende het ganse jaar beleggingsopbrengsten verdienen. Om dit in het model op 

te nemen wordt er gebruik gemaakt van de discontovoet, ook wel rentevoet of kapitaalkost 

genoemd. Deze vertegenwoordigt het mogelijke rendement dat uit een som geld kan behaald 

worden door deze te beleggen op de financiële markt. In de volgende analyse zal telkens 

uitgegaan worden van een kapitaalkost van 5,5% om de toekomstige kasstromen te 

verdisconteren. 

 

Indien men deze verdisconteerde kasstromen vermindert met het oorspronkelijke 

investeringsbedrag bekomt men de Netto Contante Waarde van de investering. Indien deze 

groter of gelijk is aan nul kan worden geconcludeerd dat de investering rendabel is tegen de 
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gekozen kapitaalkost. Een NCW van juist nul betekent een rendement van de investering 

gelijk aan de gebruikte kapitaalkost.  

 

Om het model enigszins eenvoudig te houden worden er enkele beperkende 

veronderstellingen gemaakt. Zo wordt de invloed van inflatie op het investeringsproject niet 

meegerekend. Bovendien gaan we er van uit dat de kasstromen gedurende de ganse 

levensduur van het project hetzelfde blijven en betaald worden op het einde van het jaar. De 

levensduur van het project komt hier overeen met de levensduur van een wagen, die 

verondersteld wordt 10 jaar te zijn. Er worden drie scenario’s gepresenteerd wat betreft het 

aantal gereden kilometers per jaar, zijnde 10 000 km, 20 000 km en 30 000 km. 

 

Om de werking van de NCW-methode in de praktijk te verduidelijken zal een korte uitleg 

worden gegeven op basis van de vergelijking van de Toyota Prius met een gemiddelde 

benzinewagen, in het geval van 10 000 km. 

 

Indien men er voor zou kiezen een Toyota Prius aan te schaffen in plaats van een gewone 

benzinewagen, zal hiervoor een hogere prijs betaald moeten worden. Het verschil tussen de 

prijs van de Prius en een benzinewagen kan bijgevolg gezien worden als een investering. 

 

Toyota Prius: 

 Aankoopprijs  26 000 EUR 

 BIV   62 EUR 

 TOTAAL  26 062 EUR 

 

Gemiddelde benzinewagen: 

 Aankoopprijs  19 605 EUR 

 BIV   160 EUR 

 TOTAAL  19 765 EUR 
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Als initieel investeringsbedrag kan dus worden berekend: 26 062 – 19 765 = 6297 EUR. In 

Bijlage 3 kunnen de jaarlijkse kosten van zowel de Prius als de gemiddelde benzinewagen 

gevonden worden. 

 

Toyota Prius (10 000 km): 

 Jaarlijkse kosten 781,03  EUR 

 

In 2009 zal deze kost verminderd worden met de te ontvangen subsidie, zijnde 3900 EUR. 

 

Gemiddelde benzinewagen (10 000 km): 

 Jaarlijkse kosten 1229,03 EUR 

 

De aanschaf van een Prius in plaats van een benzinewagen leidt dus tot een jaarlijkse 

besparing van: 1229,03 – 781,03 = 448 EUR. Deze besparing zullen als netto-baten of 

inkomsten van de investering worden beschouwd. 

 

Het volgende investeringsschema wordt bekomen: 

 

Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kasstroom -6297 448 4348 448 448 448 448 448 448 448 448 

 

NCW5,5% = 584 

 

Hieruit blijkt dat, indien men 10 000 km per jaar rijdt, een hybride wagen een betere keuze is 

dan een benzinewagen. De lagere aankoopprijs van een benzinewagen weegt in dit geval niet 

op tegen de jaarlijkse besparingen die een hybride wagen met zich mee brengt.  

 

In tabel 6.2 zijn de resultaten te vinden die we verkrijgen indien we de NCW-methode op 

dezelfde wijze uitvoeren voor de overige modellen en tevens voor 20 000 en 30 000 km per 

jaar. De gegevens die hierbij zijn gebruikt, zijn tevens terug te vinden in Bijlage 4. 
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 Km per jaar Benzine Diesel 

10 000 764 170 

20 000 3552 -225 Honda Civic Hybrid 

30 000 6340 -620 

10 000 584 -10 

20 000 3682 -95 Toyota Prius 

30 000 6780 -181 

Tabel 6.2: Overzicht NCW5,5% inclusief subsidies 

 

Er blijkt dat beide hybride modellen te verkiezen zijn boven benzinewagens. De besparingen 

die de hybriden opleveren zijn duidelijk voldoende om de hogere aankoopprijs te vergoeden. 

De verschillen zullen in de toekomst waarschijnlijk nog groter worden aangezien een stijging 

van de brandstofprijzen op lange termijn zeer aannemelijk is.  

 

De hybriden kunnen echter (nog) niet concurreren met de dieselmodellen. De enige positieve 

NCW valt te ontdekken bij de Civic Hybrid met 10 000 km per jaar. Deze waarde moet 

overigens met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Algemeen wordt er vanuit 

gegaan dat consumenten pas voor een dieselwagen zullen kiezen vanaf afstanden van rond de 

20 000 km per jaar. Bij kleinere afstanden zal men een benzinewagen aanschaffen en dan 

blijkt een hybride sowieso al rendabel. Er kan gesteld worden dat men voor de langere 

afstanden best voor een dieselwagen kan kiezen. Hier dient opnieuw de opmerking te worden 

gemaakt in verband met de verwachte stijging van de olieprijzen. De negatieve waarden van 

de NCW bij de Prius zijn namelijk niet erg groot. Een lichte stijging van de dieselprijs kan de 

hybriden al gauw veel aantrekkelijker maken. Indien de dieselprijs met 10% zou stijgen tot 

1,20 EUR per liter en de benzineprijs evenredig zou meestijgen tot 1,50 EUR per liter, komt 

de NCW van de Prius ten opzichte van dieselmodellen reeds iets boven het nulpunt voor alle 

kilometrages (namelijk 52, 30 en 7 voor respectievelijk 10 000, 20 000 en 30 000 km per 

jaar). 
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Tenslotte dient opgemerkt te worden dat de positieve NCW’s behaald worden door de 

uitkering van subsidies door de overheid. Indien deze subsidies niet zouden bestaan, zou enkel 

de Civic Hybrid nog rendabel zijn en dit slechts ten opzichte van de benzinewagens. Daarom 

is het interessant na te gaan of deze subsidies wel degelijk een toegevoegde waarde zijn in het 

vermijden van emissies. Zijn de hybride modellen wel degelijk schoner dan de conventionele 

wagens en zo ja, zijn de voordelen voldoende? 

 

6.2.3 Milieuaspecten 

 

Om de prestaties op het gebied van milieuvriendelijkheid van de verschillende modellen te 

vergelijken, wordt er onderscheid gemaakt tussen schade door luchtvervuiling enerzijds en 

schade aan het klimaat anderzijds. Luchtvervuiling heeft een negatieve invloed op de 

menselijke gezondheid en veroorzaakt schade aan ecosystemen. De door personenwagens 

uitgestoten stoffen die hiervoor verantwoordelijk zijn, zijn de koolwaterstoffen (KWS), 

koolstofmonoxide (CO), roetdeeltjes (PM10), stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2). 

Het verkeer veroorzaakt schade aan het klimaat door de uitstoot van koolstofioxide (CO2), 

methaan (CH4) en distikstofoxide (N2O). Tabel 5.3 toont de uitstoot van de diesel, benzine –

en hybride wagens. 

 

Luchtvervuiling 
(g/km) 

Gemiddelde 
benzinewagen 

Gemiddelde 
dieselwagen 

Toyota Prius Honda Civic 
Hybrid 

KWS 0,064 0,019 0,020 0,055 
CO 0,590 0,166 0,180 0,190 

PM10 0 0,012 0 0 
NOx 0,056 0,211 0,010 0,012 
SO2 0,005 0,005 0,003 0,003 

Broeikasgassen 
(g/km CO2-eq) 

Gemiddelde 
benzinewagen 

Gemiddelde 
dieselwagen 

Toyota Prius Honda Civic 
Hybrid 

CO2 171 141 103 110 
CH4 0,437 0,230 0,460 0,460 
N2O 1,480 2,368 1,480 1,480 

Tabel 6.3: Emissies van beschouwde voertuigen 

Bron: Verwerking gegevens Databank Milieuvriendelijk Voertuig, www.emis.vito.be 
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De uitstoothoeveelheden van de broeikasgassen worden weergegeven in CO2-equivalenten. 

Een bepaalde hoeveelheid CH4 of N2O draagt namelijk meer bij aan het broeikaseffect dan 

dezelfde hoeveelheid CO2. Om de uitstoot in CO2-equivalenten te bekomen werden de 

uitstootcijfers van CH4 en N2O vermenigvuldigd met respectievelijk 23 en 296. 

 

Om de milieuvriendelijkheid van de hybride wagens te kunnen vergelijken met de diesel –en 

benzinewagens zullen aan de verschillende emissies kosten worden toegewezen. Deze kost is 

in feite een monetaire weergave van de schade die de betreffende emissie veroorzaakt. Ze 

wordt echter niet doorgerekend aan de veroorzakers, in dit geval de gebruikers van een 

personenwagen. Men spreekt daarom van externe kosten. Te onderscheiden vormen van 

externe kosten die door personenwagens veroorzaakt worden, zijn ongevalkosten, 

congestiekosten en milieukosten. In onze analyse zullen we enkel de milieukosten in 

beschouwing nemen. De overige kosten zijn immers irrelevant en bovendien niet verschillend 

voor de beschouwde modellen. Bijlage 5 toont de externe kosten die worden toegewezen aan 

de verschillende vervuilende polluenten. Voor CO2 wordt een gemiddelde prijs van 20 EUR 

per ton gerekend. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het zeer moeilijk is exact de mate waarin een stof 

vervuilt monetair vast te leggen. Daarom zullen de kosten in bijlage 5 enkel gebruikt worden 

om een vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende modellen en tussen de 

verschillende polluenten onderling. 

 

Indien we de gegevens uit tabel 6.3 en bijlage 5 combineren, verkrijgen we een kost per 

kilometer. Hierdoor zijn we beter in staat de verschillende wagens te vergelijken op het 

gebied van hun milieuvriendelijkheid. 

 

Kost per 10 000 

km 

Gemiddelde 

benzinewagen 

Gemiddelde 

dieselwagen 

Toyota Prius Honda Civic 

Hybrid 

Luchtvervuiling 11,17 EUR 63,07 EUR 2,38 EUR 3,72 EUR 

Klimaatschade 34,62 EUR 28,72 EUR 20,99 EUR 23,29 EUR 

TOTAAL 45,79 EUR 91,79 EUR 23,37 EUR 26,11 EUR 

Tabel 6.4 : Externe milieukosten per 10 000 km 
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Hieruit blijkt duidelijk dat de hybride modellen op beide vlakken beter scoren dan de 

conventionele benzine –en dieselwagens. De hoge luchtvervuilingkost bij dieselwagens is 

grotendeels te wijten aan de hoge uitstoot van NOx en de hoge kost die verbonden is aan 

PM10. Deze laatste staat voor fijn stof en wordt als zeer schadelijk voor de menselijke 

gezondheid beschouwd. Het heeft namelijk een belangrijke bijdrage in het ontstaan en 

verergeren van hart -en longziekten. Fijn stof komt vrij bij de verbranding van diesel in een 

dieselmotor in de vorm van roet en kan binnen de perken worden gehouden door het 

aanbrengen van een roetfilter. Dit wordt tegenwoordig meer en meer toegepast op nieuwe 

dieselwagens. Zoals te zien in tabel 6.3 stoten benzine –en hybride wagens geen PM10 uit. 

 

De benzinewagens scoren het slechts op het gebied van schade aan het klimaat. De hybride 

wagens lijken hiervoor een goede oplossing; ze behalen verreweg de laagste emissies van 

CO2. Nu stelt zich de vraag in hoeverre de hybride wagens kunnen bijdragen aan het halen 

van de vooropgestelde Kyoto-normen. Zoals besproken in hoofdstuk 2 is er ten opzichte van 

2005 een vermindering in de jaarlijkse broeikasgassenuitstoot van 8,8 miljoen ton CO2-

equivalenten nodig om de Kyoto-norm van 7,5% tegen 2010 te halen. 

 

Indien we het totaalgemiddelde berekenen van de geselecteerde benzine –en dieselwagens, 

bekomen we een CO2-uitstoot van 156 g/km. Door het rijden met een Toyota Prius kan men 

dus een uitstoot van 53 g/km CO2 vermijden. Voor de Honda Civic Hybrid is dit 43 g/km. De 

gemiddelde afstand die een wagen in België aflegt per jaar ligt rond de 15 000 km. Indien we 

hier rekening mee houden kan een enkele Prius 0,795 ton CO2 besparen in een jaar. Voor de 

Civic Hybrid ligt dit op 0,690 ton per jaar. Zouden we het volledige personenwagenpark van 

België, bestaande uit 5 miljoen wagens, vervangen door hybride wagens, waarvan de helft 

Prius en de helft Civic Hybrid, zou er per jaar 3,7125 miljoen ton aan CO2-uitstoot vermeden 

worden. Dit is reeds 42% van de volledige vermindering die nodig is voor het halen van de 

Kyoto-norm van 2010. Het betreft hier echter een eerder onrealistisch scenario maar bewijst 

dat de hybride wagens wel degelijk potentieel hebben. 
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Dit zou de overheid overigens een eenmalig bedrag aan subsidies kosten, zijnde 3900 EUR 

per Prius en 687 EUR per Civic Hybrid. In totaal komt dit op een bedrag van 11 467,5 

miljoen EUR. Uitgaande van een levensduur van de wagens van 10 jaar kost het de overheid 

309 EUR per vermeden ton CO2. In bovengaande analyse gingen we uit van een externe kost 

van 20 EUR per ton CO2. De subsidies liggen dus duidelijk veel hoger. 

 

Tenslotte zullen we een meer realistisch scenario beschouwen. In 2006 werden er slechts een 

800-tal hybride wagens verkocht in België1. In 2005 was dit aantal nog slechts 367 (MIRA 

Achtergronddocument 2006, Transport). Nu kunnen we een toekomstscenario bekijken 

waarbij er in 2007 ongeveer 2000 hybride wagens worden verkocht, waarvan 1000 van het 

model Prius en 1000 van het model Civic Hybrid. 

 

 Ton CO2 vermeden 

in 1 jaar 

Ton CO2 vermeden tijdens 

levensduur (10 jaar) 

Totale kost overheid 

in 2007  

Gem. kost per ton aan 

subsidies door overheid 

over levensduur 

1000 Prius 795 7950 3 900 000 EUR 490,5 EUR 

1000 Civic 690 6900 687 000 EUR 100 EUR 

Totaal 1485 14 850 4 587 000 EUR 309 EUR 

 

Hieruit blijkt dat van de twee hybriden de Honda Civic Hybrid het goedkoopste middel is om 

de CO2-uitstoot van personenwagens te verminderen. Desondanks is ook de Civic Hybrid een 

duur middel voor de overheid om de emissies in België richting de Kyoto-norm te brengen. 

Bovendien blijkt uit de verkoopcijfers dat het huidige systeem van belastingvoordeel tot nu 

toe nog niet veel effect heeft gehad.  

 

De vermeden CO2-uitstoot die beide hybride modellen samen opbrengen, is slechts een 

marginale fractie van de totale hoeveelheid emissiereducties die jaarlijks nodig zijn om aan de 

Kyoto-norm te geraken. De hybride wagens spelen hierin momenteel dus nog slechts een 

beperkte rol. 

                                                 
1 
http://www.hln.be/hln/alg/pag/hln_index.jsp?p_page=auto&p_cat=autonieuws&p_scherm=1&rpmore=OK&p_a
rtid=345018&p_lijst=2 
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Hoofdstuk 7: Waterstof 

 

 

7.1 Brandstofcelvoertuigen 

 

Brandstofcel voertuigen zijn in feite elektrische voertuigen die van elektriciteit worden 

voorzien door een brandstofcel. De aandrijving van de wielen gebeurt dus door een 

elektromotor. Alvorens in te gaan op de eigenschappen van dergelijke voertuigen is het 

wezenlijk de werking van een brandstofcel te behandelen. 

 

7.1.1 Werking 

 

Brandstofcellen zijn elektrochemische apparaten die chemische energie omzetten in 

elektrische energie. Ze verschillen hierin echter van batterijen doordat ze niet afhankelijk zijn 

van een op voorhand opgeslagen hoeveelheid chemische energie (zoals bij batterijen het geval 

is). In een brandstofcel kan de energie continu worden aangevoerd door middel van 

brandstoftoevoer. De meest gebruikte brandstof voor brandstofcellen is waterstof.  

 

 

Figuur 7.1: Schematische voorstelling van een brandstofcel 
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Bron: Fuel Cell Handbook (2000) 

 

Figuur 7.1 toont de basisonderdelen van een brandstofcel. In het midden bevindt zich de 

elektrolytlaag die in contact staat met een positieve elektrode, de kathode genaamd, en een 

negatieve elektrode, de anode.  

 

Er bestaan meerdere soorten brandstofcellen. Deze verschillen hoofdzakelijk op het gebied 

van de gebruikte elektrolyt. Hierdoor variëren echter ook de chemische reacties die optreden 

aan beide elektroden. Om het algemene werkingsprincipe van een brandstofcel te kunnen 

verklaren, zullen we ons baseren op de zogeheten PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel 

Cell). Deze brandstofcellen hebben door hun relatief lage werkingstemperatuur (± 80º C) een 

korte opstarttijd. Bovendien hebben ze een compact en lichtgewicht design. Dit alles samen 

maakt ze geschikt voor gebruik in voertuigen. 

 

Zoals de naam aangeeft bestaat de elektrolyt in deze brandstofcel uit een polymeer membraan. 

De functie van dit membraan bestaat erin de protonen die ontstaan aan de anode te 

transporteren naar de kathode. 

 

Aan de anode worden uit waterstof protonen of H+-ionen gevormd. De anode bestaat uit 

platinum dat bovendien als katalysator voor de reactie werkt:  

 

H2 � 2H+ + 2e-           (1) 

 

De elektronen worden via een elektrisch circuit naar de kathode van de brandstofcel 

getransporteerd. Dit elektrisch circuit kan bijvoorbeeld een elektromotor van een voertuig 

bevatten. 

 

Zoals gezegd worden de protonen via het PEM getransporteerd naar de kathode. Daar 

reageren ze met de elektronen en toegevoegde zuurstof tot het afvalproduct water: 

 

4H+ + 4e- + O2 � 2H2O         (2) 
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Indien we reactie (1) twee keer nemen en deze optellen bij reactie (2) bekomen we de 

volgende totale reactie: 

 

2H2 + O2 � 2H2O          (3) 

 

Zoals blijkt is de enige afvalstof water (H2O). Bij de elektriciteitsopwekking door middel van 

een brandstofcel op waterstof komen dus geen broeikasgassen en andere vervuilende stoffen 

vrij. Op die manier kan een brandstofcel gezien worden als de ideale energiebron. 

 

7.1.2 Waterstofproductie 

 

Het probleem ligt echter bij de productie van waterstof (H2). Waterstof in zijn pure vorm is 

namelijk niet rechtstreeks voor handen. En bij de huidige productiemethoden van waterstof 

komen nog altijd emissies van broeikasgassen zoals CO2 voor. Figuur 6.2 toont verschillende 

mogelijkheden voor de productie van waterstof.  

 

 

Figuur 7.2: Alternatieven voor de productie van waterstof 

Bron: H2 LOGIC APS, 2005 

 

Momenteel gebeurt de waterstofproductie grotendeels door stoomreforming van aardgas. Bij 

dit proces reageert methaan (CH4) met stoom (H2O) onder hoge temperatuur (700º - 900º C) 
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tot waterstof (H2) en koolstofmonoxide (CO). Vervolgens kan men de fractie 

koolstofmonoxide (± 12%) in het productgas opnieuw laten reageren met stoom tot CO2 en 

H2. Een probleem van deze methode is dat er nog altijd CO2 uitgestoten wordt.  

 

Een alternatief is de elektrolyse van waterstof uit water. Bij dit proces gebeurt in feite het 

omgekeerde als in een brandstofcel. Op basis van een elektrische stroom wordt water gesplitst 

in waterstof en zuurstof. Hierbij dient de opmerking te worden gemaakt dat er bij de 

opwekking van de nodige elektriciteit ook weer emissies vrij komen. In het ideale geval zou 

deze elektriciteit worden gehaald uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonne –en 

windenergie. Deze energievormen zijn echter nog niet grootschalig voor handen. Het gebruik 

van elektrolyse voor de productie van waterstof verlegt het probleem van broeikasgassen in 

feite naar de elektriciteitsector. 

 

Of waterstof in de toekomst een oplossing kan bieden voor het broeikasprobleem is 

hoofdzakelijk afhankelijk van de manier waarop deze geproduceerd wordt. Figuur 7.3 toont 

onder andere de CO2 emissies die ontstaan bij stoomreforming van aardgas en steenkool. 
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Figuur 7.3: CO2 emissies per kg geproduceerde H2 

Bron: National Energy Technology Laboratory (2005) 

 

 

De grafiek toont ook de uitstoot indien er gebruik wordt gemaakt van opvangen en opslaan 

van de koolstofdioxide. Bij dit proces wordt de CO2 uit het productgas gevangen en 

opgeslagen, bijvoorbeeld in de vorm van carbonaten. Indien we uitgaan van de methode die 

tegenwoordig het meest voor handen is, namelijk stoomreformatie van aardgas zonder CO2 

opvang, blijkt dat er ongeveer 9 kg CO2 wordt uitgestoten voor de productie van 1 kg H2. 

Hiermee rekening houdend, kunnen we later de gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer van 

waterstofaangedreven wagens berekenen. Hiervoor bekijken we eerst enkele prototypen van 

brandstofcelvoertuigen met hun karakteristieken. 

 

7.1.3 Brandstofcelvoertuigen 

 

Brandstofcelvoertuigen zijn nog niet commercieel beschikbaar. De technologie is nog vrij 

nieuw en daardoor nog erg duur. Cijfers van Toyota en Honda tonen aan dat de totale 

productiekosten van een brandstofcelvoertuig rond 1 000 000 USD liggen. Wel heeft Toyota 

als doel deze kost tegen 2015 te verminderen tot een bedrag van rond 50 000 USD 

(MACKINTOSH, 2005).  

 

Honda heeft inmiddels aangekondigt een brandstofcelvoertuig te lanceren in 2008, de Honda 

FCX. Dit model zal op de Japanse en Amerikaanse markt aangeboden worden maar dit slechts 

in beperkte hoeveelheden. Honda vermeldt hierbij echter geen prijs. 

 

Aan de hand van de Honda FCX Concept zal de werking en het design van een 

brandstofcelvoertuig worden besproken. 

 

Een eerste aandachtspunt is de manier waarop de waterstof wordt opgeslagen in het voertuig.  

Waterstof heeft een hoge energiewaarde per massa-eenheid maar een lage energiewaarde per 

volume-eenheid. Met andere woorden waterstof heeft een lage dichtheid (0,0898 kg/m3 bij 1 
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atm) en vereist dus een groot opslagvolume. Dit veroorzaakt de nodige problemen bij de 

ontwikkeling van een tankinfrastructuur voor personenvoertuigen.  

 

Een eerste mogelijkheid is het opslaan in tanks onder hoge druk. Dit is het geval bij de meeste 

bestaande typen waterstofvoertuigen alsook bij de Honda FCX Concept. Zoals te zien zijn er 

twee waterstoftanks te vinden tussen de achterwielen van het voertuig. Hierin wordt 

waterstofgas opgeslagen onder een druk van 350 atmosfeer. Hierdoor hebben de twee tanks 

samen een capaciteit van 4 kg waterstof. 

 

 

Figuur 7.4: Honda FCX Concept 

Bron: www.autobloggreen.com  

 

Een andere mogelijkheid is het opslaan van waterstof in vloeibare vorm. Hiervoor moet het 

echter onder zeer lage temperatuur gehouden worden, namelijk maximum -253° C. Het 

spreekt voor zich dat hierbij hoge isolatiekosten optreden. Bovendien treden er 

verdampingsverliezen van waterstof op. Een voordeel van opslag onder vloeibare vorm is dat 

het opslagvolume kleiner is. General Motors heeft in zijn Hydrogen3 geopteerd voor een 

dergelijk opslagsysteem en bereikt hiermee een capaciteit van 4,6 kg. Hetzelfde model is ook 
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uitgewerkt met een hoge druk gastank. Hierin wordt het gas onder een druk van 700 bar (± 

690 atm) gebracht waarmee een tankcapaciteit van 3,1 kg behaald wordt. 

 

Een derde optie is het opslaan van waterstof in een metaalstructuur. De waterstof wordt 

ingebracht in de holtes tussen de metaalionen. Deze vorm van waterstofopslag is echter niet 

uitermate geschikt voor gebruik in voertuigen omwille van de hoge massa van het metaal. 

Bovendien is de opslagcapaciteit van dergelijke structuren nog beperkt. Het is momenteel 

mogelijk tot 4 gewichtsprocent (wt%) waterstof op te slaan in een metaalrooster. 

 

In het midden van het voertuig bevindt zich de brandstofcelstack. In deze stack werden 

meerdere van de hierboven besproken PEMFC’s in serie geplaatst waardoor deze in het geval 

van de Honda FCX een outputvermogen van 100 kW heeft. De elektriciteit die wordt 

opgewekt door de brandstofcellen gaat ofwel rechtstreeks naar de elektromotor ofwel naar de 

batterijen om opgeslagen te worden voor later gebruik. De batterijen dienen als buffer en 

worden opgeladen als het voertuig minder vermogen nodig heeft of tijdens het regeneratief 

remmen (zie eerder). Wanneer er extra vermogen vereist is, bijvoorbeeld tijdens een snelle 

acceleratie, wordt er beroep gedaan op de stroom uit de batterijen.  

 

De elektromotor bevindt zich tussen de voorwielen en dient om het voertuig aan te drijven. 

Hiervoor beschikt de motor in de FCX Concept over een vermogen van 95 kW (127 pk). 

 

Onderstaande tabel toont de gegevens van enkele prototypen brandstofcelvoertuigen die 

ontwikkeld zijn door verschillende autoconstructeurs. 

 

Merk en model Vermogen kW (pk) Actieradius (km) Tankinhoud (kg) Verbruik (kg/100 km) 

Honda FCX Concept 95 (127) 430 4 0,93 

Chevrolet Sequel 110 (150) 480 8 1,67 

Hydrogen3  60 (82) 270 3,1 1,15 

Peugeot 207 Epure 70 (95) 350 3 0,86 

Gemiddeld 84 (114) 383 4,5 1,15 

Tabel 7.1: Karakteristieken brandstofcelvoertuigen 
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7.1.4 Milieu en kosten 

 

Zoals reeds besproken in paragraaf 7.1.2 zijn de emissies van brandstofcelvoertuigen 

afhankelijk van de manier waarop de gebruikte waterstof geproduceerd wordt. Zoals reeds 

aangegeven wordt het grootste gedeelte van de benodigde waterstof tegenwoordig 

geproduceerd door stoomreforming van het hoofdbestanddeel van aardgas, zijnde CH4. Zoals 

reeds besproken in hoofdstuk 3 is het ook mogelijk dit aardgas te gebruiken om voertuigen 

met een verbrandingsmotor aan te drijven. Nu stelt zich de vraag wat vanuit milieustandpunt 

de beste optie is: het aardgas gebruiken als rechtstreekse brandstof of het eerst omzetten in 

waterstof? 

 

Hiervoor zullen we het aardgasvoertuig Opel Zafira 1.6 CNG Essentia (zie tabel 4.3) 

vergelijken met de HydroGen3 van General Motors. De HydroGen3 is in feite een Opel Zafira 

model met een brandstofcelsysteem. Zoals blijkt uit tabel 7.1 komt de HydroGen3 op het 

gebied van brandstofverbruik overeen met het gemiddelde genomen over alle beschouwde 

modellen. 

 

Volgens NAE (2004) komt er bij de productie van 1 kg H2 door stoomreforming van aardgas 

9 kg CO2 vrij.  

 

De HydroGen3 heeft een waterstofverbruik van 1,15 kg per 100 km. Bij de productie van 

deze 1,15 kg is 1,15 x 9 = 10,35 kg CO2 vrijgekomen. Dit betekent een gemiddelde CO2-

uitstoot van 103,5 g/km. Hiermee scoort de HydroGen3 beter dan zijn tegenhanger op CNG 

die een uitstoot heeft van 138 g/km (tabel 4.3). Meer concreet betekent het een besparing van 

25%. Vanuit een klimaatgericht standpunt is het in dit geval dus beter het aardgas om te zetten 

naar waterstof en vervolgens deze laatste als brandstof voor personenvoertuigen te gebruiken 

in plaats van het aardgas rechtstreeks als voertuigbrandstof te gebruiken. 

 

We kunnen de uitstoot van de HydroGen3 echter ook vergelijken met een hybride wagen 

zoals bijvoorbeeld de Toyota Prius. De Prius heeft een CO2-uitstoot van 103 g/km en scoort 

hiermee praktisch gelijk aan de HydroGen3.  
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Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de hoeveelheden energie die nodig zijn om de 

waterstof onder druk op te slaan in de tanks. Bij de opwekking van deze energie komt immers 

ook weer CO2 vrij. 

 

Om brandstofcelvoertuigen significant beter te kunnen laten presteren op emissies dan de 

conventionele voertuigen is het daarenboven nodig de productiemethoden van waterstof 

verder te verfijnen. In het ideale geval zou de productie gebeuren door elektrolyse op basis 

van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonne –en windenergie of uit 

biomassa. Deze bronnen zijn echter nog niet grootschalig beschikbaar. Bovendien is het niet 

vanzelfsprekend dat brandstofcelvoertuigen het beste alternatief zijn om deze hernieuwbare 

stroom aan toe te wijzen. 

 

Voor de productie van 1 kg H2 vermeldt NAE (2004) een kost van 3,51 USD indien dit 

gebeurt door stoomreforming van aardgas. Dit bedrag is inclusief distributiekosten maar 

exclusief eventuele accijnzen. Omgerekend naar EUR komt dit neer op 2,62 EUR per kg H2
1. 

Dus om 100 km te rijden met de HydroGen3 moet men 1,15 x 2,62 = 3,013 EUR aan 

brandstofkosten neertellen. 

 

De Opel Zafira 1.6 CNG Essentia verbruikt op 100 km gemiddeld 5,2 kg aardgas (zie tabel 

3.3), hetgeen neer komt op een kost van 5,2 x 0,6 = 3,12 EUR. Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat er op aardgas als voertuigbrandstof geen accijnzen worden geheven. 

 

Wat brandstofkosten betreft, betekent een dergelijk brandstofcelvoertuig dus nauwelijks een 

besparing ten opzichte van een aardgasvoertuig. Vanuit kostenperspectief is het dus niet 

onmiddellijk veel voordeliger om aardgas om te zetten naar waterstof om deze laatste 

vervolgens te gebruiken als brandstof voor een personenwagen. 

 

We kunnen de HydroGen3 vergelijken met de Toyota Prius, die wat CO2-uitstoot nauwelijks 

verschilt. Uit hoofdstuk 6 blijkt dat de Prius een gemiddeld benzineverbruik vertoont van 4,3 

l/100 km. Tegen een benzineprijs van 1,37 EUR/l betekent dit een kost van 5,891 EUR. Dit is 

                                                 
1 1 EUR = 1,34 USD 
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duidelijk meer dan de 3,013 EUR van de HydroGen3. Indien we echter de accijns en de BTW 

uit de benzineprijs halen, bekomen we een basisprijs van 0,69 EUR per liter benzine. Dan 

blijkt de kost voor 100 km gereden met de Prius nog slechts 2,967 EUR te bedragen. 

 

Uiteraard kunnen uit het voorgaande geen alleszeggende conclusies worden getrokken. Het 

gaat in de eerste plaats om een vergelijking van een prototype brandstofcelvoertuig. Het 

uiteindelijke model dat eventueel op de markt gebracht zal worden, kan hiervan verschillen 

waardoor de bovenstaande berekeningen ongeldig worden. Ook de evolutie van de 

productietechnieken van waterstof heeft hierin een belangrijke rol. De vraag is in hoeverre er 

hierin nog kostendalingen te behalen zijn en in hoeverre ze nog milieuvriendelijker kunnen 

worden. Een groot gevaar bestaat er in dat indien de vraag naar waterstof stijgt er beroep 

wordt gedaan op relatief eenvoudige productiemethoden zoals de winning uit steenkool. Dit is 

een van de meest vervuilende methoden en zal de milieuvriendelijkheid van het 

brandstofcelvoertuig teniet doen.1 Bovendien is er nog grote onzekerheid over de uiteindelijke 

prijs waartegen brandstofcelvoertuigen verkrijgbaar zullen worden, hetgeen doorslaggevend 

kan zijn in het succes van dergelijke wagens. 

 

7.1.5 Brandstofcelvoertuig versus batterij-elektrisch voertuig 

 

Zoals reeds aangehaald is het niet vanzelfsprekend dat brandstofcelvoertuigen het beste 

alternatief zijn om stroom uit hernieuwbare bronnen aan te besteden.  Hierover werd reeds een 

studie gedaan door Stephen Eaves et al. In zijn studie vergelijkt hij een Batterij-elektrisch 

voertuig met een brandstofcel-elektrisch voertuig. Hierbij is er uitgegaan van een 

middenklasse voertuig met een vermogen van 100 kW (135 pk) en een actieradius van 480 

km. Een bijkomende assumptie was dat zowel het opladen van de batterij van het batterij-

elektrisch voertuig als de productie van waterstof door elektrolyse gebeurde op basis van 

hernieuwbare energiebronnen. Het resultaat uit deze studie was duidelijk: het batterij-

elektrisch voertuig gaat veel efficiënter om met de opgewekte elektriciteit dan het 

brandstofcelvoertuig. 

 

                                                 
1 Jim Winston, The Trouble With Hydrogen Power, The Wall Street Journal, 23 april 2007 
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Figuur 7.5: Energiepad van een batterij-elektrisch voertuig 

Bron: Stephen Eaves et al. 

 

 

Figuur 7.6: Energiepad van een brandstofcelvoertuig 

Bron: Stephen Eaves et al. 

 

Als opmerking bij figuur 7.5 staat dat er bij het batterij-elektrisch voertuig rekening werd 

gehouden met regeneratief remmen waardoor de energiebehoefte van 60 kWh verminderd kon 

worden met 6 kWh om dezelfde actieradius te bekomen als het brandstofcelvoertuig. 

Inmiddels zijn er brandstofcelmodellen met een additionele batterij wat regeneratief remmen 

ook bij deze voertuigen mogelijk maakt (cfr. Honda FCX). Hierdoor mogen we de 6 kWh ook 

bij het brandstofcelvoertuig aftrekken, hetgeen de benodigde energie-input vermindert tot 181 

kWh. Dit brengt de energie-efficiëntie van een dergelijk voertuig op 33% tegenover 76% van 

een batterij-elektrisch voertuig. 
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Een tweede opmerking bestaat uit het feit dat de elektrolyse ook kan gebeuren ‘op locatie’, 

zoals bijvoorbeeld in een plaatselijk tankstation in plaats van in een centrale. Hierdoor is de 

inefficiënte waterstofgaspijplijn overbodig en is het enkel nog nodig de elektriciteit via kabels 

naar het tankstation over te brengen. Dit betekent opnieuw een vermindering van de energie-

input, namelijk tot 170 kWh. Oftewel een verhoging van de efficiëntie tot 35%. 

 

Ondanks de gemaakte opmerkingen is het duidelijk dat een batterij-elektrisch voertuig het 

efficiëntste vervoersmiddel van de twee is. Er zijn dus nog verbeteringen nodig aan de 

verschillende waterstoftechnologieën om deze competitief te maken met de bestaande 

technologieën. 

 

Desondanks doen verschillende autoconstructeurs grote investeringen in de ontwikkeling van 

brandstofcelvoertuigen. Zoals gezegd heeft Honda reeds de lancering van de FCX in 2008 

aangekondigd en ook andere constructeurs hopen tegen 2010 à 2015 een brandstofcelmodel 

op de markt te kunnen brengen. Dit wijst erop dat er in de automobielsector wel degelijk 

vertrouwen is deze voertuigen en dat men verwacht hierop positieve resultaten te behalen. 

 

 

7.2 Waterstof als brandstof voor verbrandingsmotoren 

 

Naast het gebruik in brandstofcellen kan waterstof ook als brandstof dienen voor 

vonkontstekingsmotoren zoals ook het geval is voor LPG en aardgas. De volgende reactie 

treedt op: 

 

2H2 + O2 = 2H2O 

 

Theoretisch gezien is het enige uitlaatgas waterdamp. In de praktijk treden er echter emissies 

van NOx op doordat stikstof uit de lucht bij hoge temperatuur reageert met zuurstof. Ook is er 

sprake van uitstoot van kleine hoeveelheden CO en koolwaterstoffen als gevolg van de 

verbranding van smeerolie (Vito, 2002). 
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Het voordeel van waterstof ten opzichte van traditionele brandstoffen is de lage uitstoot van 

broeikasgassen en andere vervuilende stoffen. Hierbij treedt echter hetzelfde probleem op als 

hetgeen reeds in paragraaf 7.1 besproken is, namelijk de productie van waterstof. De 

milieuvriendelijkheid van wagens met een verbrandingsmotor op waterstof is ook afhankelijk 

van de gebruikte productiemethode.  

 

Ook wat betreft de opslagmogelijkheden van waterstof kan er verwezen worden naar 

paragraaf 7.1. 

 

Weinig autoconstructeurs leggen zich toe op de ontwikkeling van 

waterstofverbrandingsmotors. De meeste leggen de klemtoon op de brandstofceltechnologie. 

BMW vormt hierop een uitzondering en claimt in 2007 in beperkte mate te beginnen met het 

produceren van een waterstofvariant van de luxe 7 serie, genaamd Hydrogen 7. De wagen zal 

echter worden aangeboden aan een select gezelschap waarvan BMW de nodige feedback 

verwacht om zodoende verbeteringen aan de wagen aan te kunnen brengen 

(alternativefuels.about.com). 

 

Volgens Vito is het rendement van een waterstofmotor is minimaal gelijk aan dat van een 

benzinemotor (25 – 30%). Hierbij wordt enkel rekening gehouden met de verbranding van de 

waterstof en niet met de productie en opslag ervan. (www.emis.vito.be) 

 

Als algemene conclusie kan gelden dat de toekomst van waterstof –en brandstofcelvoertuigen 

hoofdzakelijk afhankelijk is van de productiemethoden van waterstof. Om van waterstof een 

rendabele en propere energiedrager te maken zijn nog verbeteringen in de 

productietechnologieën nodig. In het ideale geval moet waterstof opgewekt worden door 

elektrolyse op basis van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Hierbij moet vooral worden 

gedacht aan windenergie en energie uit zonnecellen. 
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Hoofdstuk 8: Bevraging politieke partijen 

 

 

8.1 Inleiding 

 

De klimaatkwestie is een globaal probleem. Het is onmogelijk het op individueel niveau op te 

lossen. Vandaar dat er hiervoor nood is aan een duidelijk vooropgesteld beleid. Dit ook met 

het oog op het halen van de Kyoto-normen. Met het opstellen van deze normen werd 

weliswaar een eerste stap gezet richting een emissiearme samenleving, maar er moeten nog de 

nodige maatregelen genomen worden om aan deze richtlijnen te voldoen. 

 

Ook in Vlaanderen is er nood aan een doeltreffender beleid; zoals reeds aangehaald in 

hoofdstuk 2 lopen we achter op het vooropgestelde Kyoto-schema. Door de toenemende 

aandacht die het onderwerp krijgt in de media worden meer en meer mensen zich bewust van 

het probleem en van het feit dat er iets aan moet worden gedaan. Ook politici lijken zich 

steeds meer te richten op de kwestie. Maar wat zijn nu juist de concrete maatregelen die ze 

willen nemen?  

 

In het onderstaande hoofdstuk worden de standpunten van enkele Vlaamse politieke partijen 

aangaande de klimaatproblematiek aangehaald, met de nadruk op de vermindering van de 

uitstoot van personenwagens. Om een duidelijker beeld hierover te krijgen werd een 

bevraging gehouden bij deze partijen. Ook de resultaten daarvan zijn te vinden in de volgende 

paragrafen. 

 

De partijen die initieel in het onderzoek werden opgenomen zijn: sp.a, Spirit, OpenVLD, 

Vivant, CD&V, N-VA, Vlaams Belang en Groen!. Op het moment van schrijven werd er van 

alle partijen respons ontvangen behalve van CD&V en N-VA. Deze partijen hebben laten 

weten dat men door de aankomende verkiezingen vooralsnog geen tijd had gevonden de 

vragenlijst ingevuld te retourneren. Deze partijen zullen daarom buiten beschouwing worden 

gelaten. 
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8.2 sp.a 

 

sp.a is een van de partijen die een eigen zogeheten Klimaatplan heeft opgesteld. Hierin 

worden de ideeën aangaande de klimaatproblematiek uit de doeken gedaan. Er wordt ook 

ingegaan op de sector transport, en als onderdeel hiervan het personenvervoer. 

 

sp.a is van mening dat de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in deze sector kan 

worden bereikt door op verschillende vlakken te handelen. Allereerst streeft sp.a naar “een 

gedegen locatie –en ruimtelijk beleid” (Klimaatplan sp.a, 2007). Hiermee wordt gedoeld op 

het verminderen van het aantal verplaatsingen dat men moet maken op een dag. Dit wil men 

concreet aanpakken door kinderopvang nabij de werkplaats en thuiswerk te promoten. 

Uiteraard wordt het stimuleren van het vaker gebruiken van de fiets voor korte afstanden 

hierbij niet vergeten.  

 

Als een tweede vlak wordt de efficiëntie van het transportnetwerk aangehaald. Volgens sp.a is 

het huidige transport zeer inefficiënt. Dit vooral door de grote hoeveelheden files die dagelijks 

op het Belgische wegennet staan. Om op dit vlak verbeteringen aan te brengen doelt sp.a op 

het aanmoedigen van autodelen, een dynamisch verkeersmanagement en het uitbouwen van 

het openbaar vervoer. 

 

Een derde en laatste vlak is het vlak van technologische vooruitgang. sp.a wil dat de 

automobielsector samen met de overheid gaat werken aan de ontwikkeling van technologie 

die is toegespitst op de vermindering van de CO2-uitstoot van voertuigen. sp.a vindt dat 

vooral innovaties zoals hybride wagens en op langere termijn brandstofcelwagens door de 

overheid gesteund moeten worden. Wat de brandstof betreft doelt men hier op ‘groen’ 

geproduceerde waterstof. 

 

Om de consument aan te zetten tot de aankoop van milieuvriendelijke wagens heeft de sp.a 

enkele mogelijke maatregelen opgesteld. Een eerste hiervan is de Belasting op de 

Inverkeerstelling (BIV) afhankelijk maken van de CO2-uitstoot van het voertuig. sp.a 
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argumenteert hierbij dat deze vorm van belasting reeds voelbaar is voor de consument bij de 

aanschaf van het voertuig en daardoor zijn beslissing zal beïnvloeden. Hierdoor hoopt sp.a 

een stop te zetten op de stijgende verkoop van grootverbruikwagens zoals 4x4’s en SUV’s. 

Een aanvullende maatregelen hierbij zou volgens sp.a het geven van een extra korting voor 

extra energiezuinige technologieën kunnen zijn.  

Volgens sp.a is een dergelijke regeling budgetneutraal en kan het een CO2-besparing 

opleveren van 600 000 ton voor Vlaanderen alleen. 

Bovendien verwacht sp.a op deze manier niet alleen de vraag naar maar ook het aanbod van 

milieuvriendelijke wagens te vergroten. Door de grotere vraag wordt volgens sp.a automatisch 

het onderzoek en de ontwikkeling van dergelijke auto’s gestimuleerd. 

 

sp.a opteert voor de invoering van de zogeheten slimme kilometerheffing. Deze heffing moet 

op lange termijn de huidige verkeersbelasting vervangen. sp.a wil de belasting op het bezit 

van de wagen vervangen door een belasting op het gebruik van de wagen. Deze belasting 

moet afhankelijk worden van vele factoren zoals bijvoorbeeld het type wagen en de plaats en 

het moment van het wagengebruik. Alvorens een dergelijke heffing voldoende uitgewerkt is 

wil sp.a op kortere termijn de verkeersbelasting op een budgetneutrale manier omzetten naar 

een verhoging van de accijnzen op diesel en benzine. 

 

sp.a streeft naar een Europese CO2-norm voor wagens van 120 g/km vanaf 2012. Op een 

dergelijke maatregel kwam reeds kritiek van de European Automobile Manufacturers 

Association (ACEA). Deze stelde dat de verstrenging van de norm zou leiden tot schade aan 

de automobielsector en aan de Europese economie op het gebied van tewerkstelling en groei. 

Het zou de automobielconstructeurs namelijk op te hoge kosten drijven. Een dergelijke kritiek 

wordt door sp.a van de hand gedaan door te verwijzen naar de VS waar zuinige, 

milieuvriendelijke Japanse wagens (die aan strenge normen gebonden zijn) het winnen van de 

eigen Amerikaanse voertuigen. sp.a gelooft dat voorlopers op milieuvlak op termijn zullen 

winnen van fabrikanten die oude technologieën en normen gebruiken.  

 

sp.a wil het bedrijfswagenpark aanzienlijke vergroenen. Men wil binnen een termijn van 4 

jaar de CO2-uistoot van de bedrijfswagenvloot verminderen met 20%. Hiertoe wil men de 
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belasting op bedrijfswagens meer afhankelijk maken van de CO2-uitstoot. Men is er namelijk 

van overtuigd dat hierdoor het volledige Belgische wagenpark vergroend wordt, aangezien 

bedrijfswagens vaak reeds na enkele jaren worden doorverkocht aan particulieren. 

 

Het aandeel van duurzame biobrandstoffen moet volgens sp.a opgetrokken worden tot 10% 

tegen 2020. Hierbij is er volgens sp.a vooral nood aan verder onderzoek naar biobrandstoffen 

van de tweede generatie, voornamelijk op basis van cellulose, zoals hout en stro. Dit om een 

concurrentie met de voedselvoorziening tegen te gaan. Als extra maatregel ter verduurzaming 

van biobrandstoffen zou sp.a graag een Europese certificering van biobrandstoffen en 

biomassa geïntroduceerd zien worden. 

 

sp.a wil de aftrekbaarheid van brandstofkosten voor bedrijfswagens gaan beperken. Vanaf 

2011 wil men deze terugbrengen tot 75%. 

 

Tenslotte wil de sp.a een systeem uitbouwen waarbij werknemers kunnen kiezen tussen een 

bedrijfswagen enerzijds en een openbaar-vervoer-portefueille anderzijds. Met deze 

portefueille moet het voor de werknemer mogelijk worden verschillende vormen van 

openbaar vervoer, carsharing, taxi en huurfietsen te gebruiken. Het feit dat deze portefueille 

niet enkel voordeel biedt voor het woon-werkverkeer maar ook gebruikt kan worden tijdens 

vakanties moet volgens sp.a van deze portefueille een aantrekkelijke optie maken. 

 

 

8.3 Spirit 

 

Door het samenwerkingsverband dat er heerst tussen sp.a en Spirit zijn er veel 

overeenkomsten te vinden in de standpunten van beide partijen. Toch zijn er in het 

programma van Spirit nog enkele specifieke standpunten te vinden. 

 

Spirit is voorstander van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’. Men wil dit deels bereiken door 

internalisering van milieukosten. Alle kosten die gedurende de levenscyclus van een product 
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gemaakt worden door schade aan het milieu moeten reeds inbegrepen zitten in de 

aankoopprijs van dit product. Dit is wat betreft personenwagens niet voldoende: ook Spirit 

streeft naar een aanpassing van de BIV naar een systeem op basis van CO2-uitstoot van de 

wagen. Bovendien wil Spirit de fiscale aftrek die momenteel geldt op de aankoopprijs van 

bepaalde wagens met een lage uitstoot uitbreiden naar meer categorieën wagens zodat ook 

gezinnen kunnen genieten van korting indien ze kiezen voor een milieuvriendelijker 

alternatief.  

 

Spirit gelooft in de toekomst van brandstofcelvoertuigen als alternatief om de uitstoot van 

wagens te verminderen. Ter promotie van dergelijke wagens wil Spirit de eerste 10 jaar de 

accijnzen op waterstof zodanig verlagen zodat ze concurrentieel worden met de bestaande 

benzine –en dieselmodellen. 

 

Spirit wil de introductie van biobrandstoffen promoten door het nemen van fiscale 

maatregelen. Om een aandeel van biobrandstoffen van 10% te behalen tegen 2020 is er gezien 

de huidige brandstofvraag echter al een grote oppervlakte landbouwgrond nodig. Daarom is 

ook Spirit voorstander van het opstellen van duurzaamheidscriteria voor de winning van 

grondstoffen voor biobrandstoffen. Dit om de potentiele bedreiging die het op grote schaal 

telen van biogewassen kan hebben voor de voedselzekerheid tegen te gaan. 

Spirit ziet biobrandstoffen slechts als een deel van de oplossing van de emissieproblemen in 

de transportsector. Daarom dat Spirit wil werken aan een vermindering van de vraag naar 

transport en bovendien graag een verschuiving in de keuze van vervoersmodi zou zien. 

 

Spirit pleit voor de invoering van een Intelligente Snelheidsbegrenzer (ISA). Hiermee kan de 

snelheid van wagens aangepast worden aan het type weg waarop deze zich bevindt. Ook 

andere variabelen kunnen als input dienen voor dit systeem, zoals gezondheidscondities 

(uitstoot van vervuilende stoffen), weersomstandigheden, files,… Spirit is voorstander van het 

half open ISA-systeem waarbij automobilisten een tegendruk kunnen ondervinden op het 

gaspedaal indien ze een bepaalde limiet overschrijden. 
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Spirit wil het aankopen van emissierechten tot een minimum beperken. Spirit is ervan 

overtuigd dat dit geld best in eigen land wordt benut voor het nemen van milieumaatregelen. 

Hierbij heeft men niet één bepaalde sector op het oog waarin de beschikbare middelen best 

worden besteed. Volgens Spirit moet iedere sector de nodige inspanningen leveren om 

emissies tot een minimum te beperken. 

 

 

8.4 Open Vld 

 

Open Vld heeft onlangs haar Open Klimaatplan gepubliceerd. Hierin wordt duidelijk dat 

Open Vld streeft naar een totale vermindering van CO2-uitstoot op Europese Unie niveau van 

30% tegen 2020 en zelfs 80% tegen 2050. Dit moet volgens Open Vld mogelijk worden door 

technologische verbeteringen, veranderingen in maatschappelijke gedragingen en wijzigingen 

in het energiesysteem en in de energiemix. 

 

Open Vld is ook voorstander van het omvormen van de BIV naar een op CO2-gebaseerde 

belasting. Een schoner voertuig moet een goedkopere BIV hebben dan een meer CO2-

uitstotend voertuig. Bovendien wil Open Vld de aanvullende belasting die momenteel op 

LPG-voertuigen wordt geheven, afschaffen. Ook wagens met een CO2-uitstoot onder 

120g/km of met een 1-litermotor zouden moeten worden vrijgesteld van BIV. 

 

Het huidige systeem van belastingkorting op de aankoopprijs van CO2-zuinige wagens moet 

ook geldig worden voor bedrijfswagens. Open Vld wil hiermee zelfs nog een stap verder 

gaan: er moet ook een variant op het systeem komen voor vrachtwagens. 

 

Ook op het gebied van biobrandstoffen wil de Open Vld vooruitgang boeken. Men streeft 

eveneens naar een bijmenging van ten minste 10%. Maar Open Vld wil ook de zuivere 

biobrandstoffen stimuleren. Dit moet gebeuren door ze fiscaal aantrekkelijker te maken. 

Bovendien moet de zogenaamde E-85 (85% bio-ethanol, 15% benzine) op de Belgische markt 

beschikbaar worden.  
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Open Vld wil het thuiswerken stimuleren. De extra kosten die de werkgever hierdoor 

eventueel ondervindt zouden fiscaal aftrekbaar moeten worden. Zo wil Open Vld de 

hoeveelheid verkeer op de Belgische wegen verminderen, hetgeen automatisch leidt tot een 

vermindering in de emissies. 

 

Door op bepaalde trajecten of op bepaalde wegen tijdens de spitsuren een lagere 

maximumsnelheid op te leggen dan normaal, wil de Open Vld de emissies tijdens deze 

spitsuren verminderen. 

 

Tenslotte vermeldt Open Vld in haar klimaatplan dat de woon-werkverplaatsing een andere 

vorm moet krijgen. De trein moet hierin een aantrekkelijker alternatief worden. Hierin zouden 

de nodige faciliteiten aanwezig moeten zijn om reeds tijdens de rit naar kantoor aan het werk 

te gaan. De trein zou in principe moeten kunnen dienen als tijdelijke kantoorruimte. 

 

Om milieu-onvriendelijke producten minder aantrekkelijk te maken voor de consument zou 

Open Vld hiervoor een hoger BTW-tarief willen voorzien. Dit zou dus ook kunnen gelden 

voor milieuvervuilende personenwagens. 

 

 

8.5 Vivant 

 

Eén van de algemene principes van Vivant is het belasten van verbruik in plaats van arbeid. 

Dit wordt ook doorgetrokken naar het milieubeleid. Men zou de vervuiler willen laten betalen 

bijvoorbeeld per hoeveelheid uitgestoten CO2 of per gereden kilometer. Bovendien zou 

volgens Vivant door de invoering van het Vivant-systeem arbeid veel goedkoper worden, 

namelijk halveren. Hierdoor zou het mogelijk moeten zijn op een goedkopere manier nieuwe 

milieuvriendelijker wagens te ontwikkelen en te produceren. 

 

Vivant verwacht een verdere stijging van de brandstofprijzen en ziet dit als een extra 

stimulans van milieuvriendelijke wagens. Hierdoor zullen nieuwe technologieën rendabeler 

worden ten opzichte van de huidige. Ook biobrandstoffen zullen hierdoor aantrekkelijker 
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worden. Mocht de stijging van de brandstofprijzen hiervoor echter niet voldoende zijn, 

kunnen er subsidies voor toegekend worden. Het produceren van biobrandstoffen moet 

volgens Vivant echter niet leiden tot het kappen van bossen. Hierbij kan opgemerkt worden 

dat Vivant zelfs bereid is om ‘bossubsidies’ toe te kennen aan eigenaars van bossen. 

Biobrandstoffen zullen volgens Vivant slechts een beperkt deel van de uitstootproblematiek 

kunnen oplossen. 

 

Ook Vivant, net als kartelpartner Open Vld, is voorstander van een verlaging van de BIV voor 

milieuvriendelijke wagens. Ook wil Vivant de LPG-wagen meer promoten. Bijvoorbeeld door 

de extra belasting die erop geheven wordt, te verminderen of af te schaffen. Ook wil Vivant 

zich inzetten om andere problemen die met dergelijke wagens optreden, zoals 

parkeerproblemen in overdekte parkings, aan te pakken. 

 

Tenslotte stelt Vivant nog enkele maatregelen voor ten bevordering van het openbaar vervoer. 

Het aanleggen van voldoende grote, goedkope parkings in de buurt van treinstations zou 

automobilisten er meer moeten toe aanzetten voor de trein te kiezen. Ook het aanleggen van 

extra stations, en dan met name in de buurt van autosnelwegen, zou hieraan kunnen bijdragen. 

Dit dan vooral in de buurten van Brussel, waar dagelijks de meeste files staan. Hierbij 

aansluitend zou Vivant een metrolijn willen verwezenlijken die verschillende bedrijvenparken 

van Brussel met elkaar verbindt en die bovendien aansluiting heeft op het spoor. Deze 

maatregelen zouden de druk op het wegennet moeten verminderen. En minder auto’s betekent 

minder emissies. 

 

 

8.6 Vlaams Belang 

 

Om te beginnen is het wezenlijk te vermelden dat het Vlaams Belang van mening is dat een 

gedeelte van de opwarming van de aarde niet toe te schrijven is aan het broeikaseffect, maar 

een natuurlijk verschijnsel is. Men is er van overtuigd dat de opwarming dan ook niet volledig 

kan worden tegengegaan door CO2-uitstootreducties, maar enkel kan worden afgeremd. 
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Desalniettemin is het Vlaams Belang bereid enkele maatregelen te treffen om het CO2-

uitstootniveau in ons land te verminderen. 

 

Het Vlaams Belang is voorstander van het subsidiëren van vermeden uitstoot. Meer concreet 

heeft het Vlaams Belang een voorstel om bedrijfswagens, indien ze aan bepaalde 

milieuvriendelijke normen voldoen, te in aanmerking te laten komen voor subsidies. Volgens 

het Vlaams Belang zal de automobielsector hierop inspelen en zodoende het aanbod van 

milieuvriendelijke wagens vergroten. 

 

Tenslotte streeft het Vlaams Belang naar een uitbreiding van het aandeel van biobrandstoffen 

in België. Men verwijst hierbij naar landen zoals Duitsland, de VS en Brazilië waar deze al 

wel op grotere schaal beschikbaar zijn.  

 

 

8.7 Groen! 

 

Groen! is voor een vergroening van de BIV, bijvoorbeeld deze koppelen aan de CO2-uitstoot 

van wagens. Groen! hecht hierbij echter ook belang aan de uitstoot van andere vervuilende 

stoffen. 

 

Ook denkt Groen! aan het vervangen van de huidige verkeersbelasting door een variabele 

belasting op basis van bijvoorbeeld het aantal gereden kilometers. Hierbij wordt ook gedacht 

aan tolbetalingen die moeten gebeuren wanneer men het centrum van bepaalde steden wil 

binnenrijden.  

 

Op termijn wil Groen!, net als sp.a, naar de slimme kilometerheffing. Hierbij betaal je 

naarmate de plaats en het tijdstip waarop men met de auto rijdt. Bijvoorbeeld betaalt men 

minder indien men op een minder drukke weg rijdt of buiten de spitsuren rijdt. Ook wordt er 

hierbij uiteraard rekening gehouden met het verbruik en de emissies van de wagen. Wat deze 

emissies betreft is Groen! voor het invoeren van verplichte normen om de autoconstructeurs 

ertoe te verplichten milieuvriendelijkere wagens te ontwikkelen en te produceren. Groen! ziet 
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dit overigens vooral als een Europese aangelegenheid. Constructeurs die zich niet aan de 

betreffende normen houden moeten aangepakt worden. Groen! is bovendien er van overtuigd 

dat het investeren in milieuvriendelijke wagens in het voordeel is van de constructeurs zelf. 

 

Groen! pleit voor een invoering van subsidies op LPG-installaties en voor roetfilters. Er zou 

moeten worden nagestreefd tegen 2012 10% van de benzinewagens uit te rusten met een 

LPG-installatie en 90% van de dieselwagens met een roetfilter. 

 

Groen! gelooft niet echt in het gebruik van biobrandstoffen voor de aandrijving van diesel –en 

benzinewagens. Er is hiervoor te weinig landbouwareaal beschikbaar en het invoeren van 

biomassa kan ten koste gaan van de voedselproductie in armere landen. Bijgevolg wil men 

gebruik van biobrandstoffen enkel toelaten indien deze voldoen aan enkele 

duurzaamheidscriteria. Groen! ziet meer toekomst in het inzetten van organisch afval, de 

tweede generatie biobrandstoffen, voor de productie van warmte en stroom. Dit is volgens 

hun een efficiëntere toepassing van de beschikbare biomassa. 

 

Tenslotte wil Groen! milieuvriendelijke voertuigen promoten door het aanleggen van 

zogenaamde groene vloten, bijvoorbeeld van de overheid. Ook bedrijven en leasefirma’s 

moeten gestimuleerd worden tot het samenstellen van een milieuvriendelijk wagenpark. 

 

 

8.8 Besluit 

 

Uit de verschillende partijprogramma’s en uit de resultaten van de bevraging kan worden 

afgeleid dat de meeste Vlaamse partijen stillaan meer aandacht beginnen te besteden aan de 

problemen die worden veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. De Vlaamse politiek 

wordt zich meer bewust van het feit dat actie noodzakelijk is en is bereid de nodige 

maatregelen te treffen.  

 

Alle beschouwde partijen zijn het ermee eens dat biobrandstoffen meer aangeboden moeten 

worden op de Belgische brandstoffenmarkt. Volgens sommige partijen moeten hier echter 
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enkele duurzaamheidscriteria aan vast gehangen worden, vooral om ervoor te zorgen dat de 

productie van de benodigde biomassa niet zorgt voor ontbossing of voor voedseltekorten in 

ontwikkelingslanden. Ook is men er zich van bewust dat biobrandstof niet de oplossing is om 

de volledige uitstoot van het personenverkeer in België tot op een acceptabel niveau terug te 

dringen. Er zijn dus bijkomende maatregelen nodig. 

 

Ook streven alle bovengenoemde partijen naar een hervorming van de Belasting op de 

Inverkeerstelling (BIV). Deze moet afhankelijk worden van de milieuvriendelijkheid van de 

wagen in plaats van het fiscaal vermogen. Men verwacht dat zo een maatregel meer effect zal 

hebben dan het bestaande systeem van belastingkorting op de aankoopprijs van CO2-zuinige 

wagens. Het is dus zeer reëel aan te nemen dat een dergelijke vorm van BIV in de nabije 

toekomst in België ingevoerd zal worden. 

 

Welke maatregelen er uiteindelijk genomen zullen worden, zal mede afhankelijk zijn van de 

uitslag van de federale verkiezingen in 2007. De komende regeringsperiode zou wel eens 

cruciaal kunnen zijn op het gebied van het bereiken van de noodzakelijke emissiereducties. 
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Hoofdstuk 9: Conclusies 

 

 

In hoofdstuk 2 werd de broeikasgassenproblematiek besproken. De grote hoeveelheid 

broeikasgassen, die door de mens in de atmosfeer is gebracht in de voorbije 100 jaar, is 

verantwoordelijk voor een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde. Dit heeft 

gevolgen voor het klimaat en alle organismen die daar afhankelijk van zijn. Om verdere, en 

meer ingrijpende, veranderingen tegen te gaan, zullen er maatregelen moeten worden 

genomen om de emissies van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen. 

 

Het Kyoto-protocol regelt de uitstootreducties van broeikasgassen in de verschillende landen, 

die het protocol hebben ondertekend. Voor België betekent dit dat de emissies tegen 2010 

minstens 7,5% lager moeten liggen dan in het basisjaar 1990. In 2005 lag de totale uitstoot 

met 143,8 miljoen ton CO2-equivalenten 2,1% lager dan in 1990. Dit betekent dat de jaarlijkse 

uitstoot in 2010 minstens 8,8 miljoen ton CO2-equivalenten lager moet liggen dan in 2005. 

 

De emissies in het wegverkeer worden veroorzaakt door de verbranding van aardolie. De 

voorraden die hiervan momenteel op aarde beschikbaar zijn, zijn echter eindig. Indien er 

tegen het huidige tempo doorgeconsumeerd wordt, zullen de aardolievoorraden over 40 jaar 

uitgeput zijn. Het is echter realistisch aan te nemen dat dit reeds eerder zal gebeuren 

aangezien de consumptie verwacht wordt te blijven stijgen. 

 

Bovenstaande problemen hebben ervoor gezorgt dat men op zoek is gegaan naar nieuwe 

technologieën en brandstoffen, die de huidige aandrijfvormen voor personenwagens op basis 

van benzine en diesel kunnen vervangen. Deze alternatieven zouden liefst minder uitstoot met 

zich meebrengen en minder olieafhankelijk zijn. 

 

LPG, aargas en biobrandstoffen kunnen als alternatieve brandstoffen voor personenwagens 

worden beschouwd. LPG is wat emissies betreft een zuiverdere brandstof dan benzine of 

diesel. Ook is het in de meeste gevallen een voordelige brandstof voor de consument. 
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Desondanks was in 2004 slechts 1,1% van alle wagens er een met een LPG-installatie. 

Sommige Vlaamse politieke partijen overwegen daarom extra financiële voordelen toe te 

kennen voor eigenaars van LPG-wagens om deze te promoten. Er wordt hierbij bijvoorbeeld 

gedacht aan de afschaffing van de extra belasting die hierop momenteel nog betaald moet 

worden. Aangezien LPG een restproduct is dat vrijkomt bij de productie van 

aardolieproducten kan dit gas niet worden gezien als de brandstof van de toekomst. 

 

Wagens die op aardgas rijden presteren wat betreft de uitstoot van vervuilende stoffen 

doorgaans beter dan benzine –en dieselwagens en wat betreft CO2-emissies gelijkaardig aan 

dieselwagens. Door de lagere, accijnsvrije prijs van aardgas zijn dergelijke voertuigen wat 

brandstofkosten betreft voordeliger dan vergelijkbare conventionele modellen. De 

aanschafwaarde is echter hoger. Toch is een aardgasvoertuig financieel gezien vaak een 

verantwoordbare keuze. Aardgas is geen hernieuwbare energiebron. Men schat dat de huidige 

voorraden nog voor een 70 jaar voldoende zullen zijn. 

 

Biobrandstoffen kunnen bijdragen aan de vermindering van emissies omwille van hun 

theoretische CO2-neutraliteit. De CO2 die vrijkomt bij de verbranding ervan is reeds eerder uit 

de lucht gehaald door de gewassen die de basis vormden voor de productie van de 

biobrandstof. De uitstoot die wordt veroorzaakt bij de teelt en verwerking van deze 

biogewassen is lager dan de uitstoot die vrijkomt bij de verbranding van een equivalente 

hoeveelheid fossiele brandstof. Door de complexere productiemethoden zijn biobrandstoffen 

vaak duurder dan hun fossiele tegenhangers. Subsidiëring is dus aangewezen. Om het 

vooropgestelde percentage van 10% aandeel aan biobrandstoffen tegen 2020 te kunnen 

verwezenlijken zijn er aanzienlijke hoeveelheden landbouwgrond nodig voor de teelt van 

biogewassen. Het is nodig te controleren of dit niet ten koste gaat van de voedselproductie of 

leidt tot ontbossing. 

 

Batterij-elektrische voertuigen zijn tijdens gebruik in principe emissieloos. De totale 

milieuvriendelijkheid is afhankelijk van de manier waarop de elektriciteit, waarmee de batterij 

wordt opgeladen, opgewekt is. In het ideale geval gebeurt dit uiteraard uit hernieuwbare 

energiebronnen. Indien de stroom afkomstig is uit het huidige Belgische elektriciteitspark 
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zouden batterij-elektrische voertuigen nog slechts 30 à 40% CO2 uitstoten ten opzichte van de 

conventionele wagens. Er zijn momenteel echter geen batterij-elektrische modellen 

verkrijgbaar op de Belgische markt. Een eventuele herintroductie zal afhangen van de 

vorderingen die worden geboekt op het gebied van de batterijtechnologie. 

 

In 2000 werd de eerste hybride wagen geïntroduceerd op de Belgische markt. Sindsdien zijn 

de verkoopcijfers vooralsnog tegengevallen. In 2006 is er een tweede model bijgekomen. Op 

financieel vlak zijn beide hybride modellen te verkiezen boven gelijkaardige benzinewagens. 

Ten opzichte van dieselwagens zijn ze daarentegen in de meeste gevallen nog niet rendabel. 

Vanaf een dieselprijs van 1,20 EUR/l, en een benzineprijs van 1,50 EUR/l, worden de hybride 

wagens wel financieel aantrekkelijk ten opzichte van diesels. Wat emissies betreft zijn de 

hybriden superieur ten opzichte van conventionele wagens. Indien het volledige Belgische 

wagenpark uit hybride wagens zou bestaan, die gelijkaardig zijn aan de beschouwde 

modellen, zouden we bijna halverwege zijn op weg naar de Kyoto-norm. Gezien de huidige 

verkoopcijfers is dit echter een zeer onrealistisch scenario, maar het toont wel aan dat 

dergelijke wagens potentieel hebben. Vooralsnog kunnen de hybride voertuigen hun stempel 

echter nog niet drukken op de Belgische markt en dragen ze dus ook nog nauwelijks bij aan 

de reductie van emissies. 

 

Door velen wordt waterstof gezien als de brandstof van de toekomst. De autoconstructeurs 

zetten hun troeven vooral op de ontwikkeling van brandstofcelvoertuigen. Deze zijn, net als 

batterij-elektrische voertuigen, emissieloos bij het gebruik. De totale milieuvriendelijkheid 

van brandstofcelvoertuigen is afhankelijk van de manier waarop de waterstof geproduceerd 

wordt. Gezien de huidige productiemethoden zou een dergelijk voertuig wat CO2-uitstoot 

betreft gelijkaardig scoren aan het hybride model van Toyota, de Prius. Momenteel zijn er 

enkel nog prototypen van brandstofcelvoertuigen ontwikkeld. De productiekosten die zullen 

optreden na een eventuele commerciële introductie zijn nog moeilijk in te schatten.  Een 

uitgebreide en precieze financiële analyse is daardoor onmogelijk. Er kan echter wel worden 

geconcludeerd dat deze wagens, gezien de huidige productietechnieken van waterstof, wat 

brandstofkosten betreft competitief zullen zijn met de conventionele voertuigen. 
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De bovenbeschreven beschikbare alternatieven zijn geen van allen reeds veelvuldig aanwezig 

in België. Er is dus nood aan een degelijk beleid dat ervoor zorgt dat consumenten meer 

geïnteresseerd raken in milieuvriendelijke voertuigen. De meeste Vlaamse politieke partijen 

hebben hiervoor ondertussen ambitieuze plannen ontwikkeld. In de nabije toekomst kan men 

waarschijnlijk een hervorming van het Belgische systeem omtrent de Belasting op de 

Inverkeerstelling (BIV) verwachten. Of dit voldoende zal zijn om de emissies van het verkeer 

in België terug te dringen naar een acceptabel niveau, zal de toekomst uitwijzen. 
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